
 

ACTA DEL 2 DE FEBRER DE 2015 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 2/2015 
Data: 2 de febrer de 2015     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:00 hores a 21:05 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 Vendell Segués – Regidor 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 12 de gener de 2015, la qual s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 

 
 
2. Acord d’acceptació de l’inici de dels tràmits per a l’entrada del municipi 

de Biosca a la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès com a 
membre de ple dret.    

 
Atès que la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès ha acordat en sessió 
extraordinària de data 5 de desembre de 2014 va acordar per unanimitat de tots els 
membres acceptar l’inici dels tràmits per a l’entrada del municipi de Biosca a 
l’esmentada Mancomunitat, com a membre de Ple dret i la tramesa a totes les 
entitats locals membres de la mateixa per tal que es ratifiqués per acord del seu ple 
municipal.  
 
Atès que l’Ajuntament de Llobera és membre de la Mancomunitat d’Abastament 
d’Aigua del Solsonès.  
 



A proposta de l’Alcalde i per unanimitat dels membres, el Ple de l’Ajuntament de 
Llobera ACORDA: 
 
PRIMER.- Ratificar l’acord d’inici dels tràmits per a l’entrada del municipi de Biosca a 
la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès com a membre de ple dret.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del 
Solsonès, als efectes oportuns.  
 
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 d’ajuts a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a equipaments 
culturals, béns immobles.   
 
Vista la convocatòria i les bases reguladores de l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a la 
concessió d’ajuts a atorgar per a equipaments culturals (béns immobles) 2015, 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 18, de 28 de gener de 
2015. 
 
Vist el “Projecte bàsic i executiu de subdivisió de la sala polivalent i porta d’accés a 
l’escenari” redactat per l’arquitecte Ramón Padullés i Rossell, aprovat pel ple de 
l’ajuntament de Llobera del dia 8 d’abril de 2013, el qual té un pressupost d’execució 
per contracta de 14.217 €. 
 
Atès que l’execució del projecte referit pot ser finançada per la convocatòria 
esmentada.  
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Sol·licitar un ajut a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de 12.795,30 € 
corresponent al 90% del cost de l’actuació, d’acord amb la subvenció esmentada a 
la part dispositiva d’aquest acord. 

 
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. Sol·licitud d’ajut directe a la Diputació de Lleida per al Projecte de 

millora de base i rodadura de diversos camins rurals dins el TM de 
Llobera.  
 
Atès que s’ha sol·licitat un ajut a l’Agència de Residus de Catalunya per import de 
5.419,55 € per a executar l’obra de millora de base i rodadura de diversos camins 
rurals dins el TM de Llobera, que té un pressupost d’execució de 15.599,03 €.  
 
Atès que, en cas que ens sigui concedit l’ajut, l’Ajuntament de Llobera no disposa 
del finançament necessari per aportar la quantitat no finançada per l’Agencia de 
Residus. 
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 



PRIMER.- Sol·licitar un ajut directe de 10.179,48 € a la Diputació de Lleida per a dur 
a terme d’obra de Millora de base i rodadura de diversos camins rurals dins el TM 
de Llobera.  

 
SEGON.- 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. Sol·licitud de col·laboració econòmica del Consell Comarcal del 

Solsonès per a la 63a edició de la Fira de Sant Isidre.   
 

Vista la sol·licitud presentada pel Consell Comarcal del Solsonès per a sufragar 
part de les despeses derivades de l’organització de la 63a edició de la Fira de Sant 
Isidre.  
 
Atès que aquest ajut està previst nominativament al pressupost municipal 
d’enguany per import de 350,00 €.  
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Atorgar un ajut de 350,00  € al Consell Comarcal del Solsonès per a 
l’organització de la 63a edició de la Fira de Sant Isidre.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’entitat sol·licitant. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde President, en Josep Colell i Solé, o persona en qui 
delegui per a signar tots els documents necessaris per fer efectius aquests acords.  

 
 
6. Sol·licitud de col·laboració econòmica del Sol del Solsonès.  
 

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Enric Serra Mayà, actuant com a President del 
Sol del Solsonès, presentada a aquest ajuntament amb registre d’entrada número 
13 de data 15 de gener de 2015, en la qual sol·licita un ajut econòmic. 
 
Per tot això, per unanimitat dels membres S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar un ajut econòmic de 100,00 € al Sr. Enric Serra Mayà que actua 
com a President del Sol del Solsonès.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Enric Serra Mayà en representació del Sol 
del Solsonès.  
 
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.  

 
 
7. Donació de compte de l’informe de morositat del quart 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 quart 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 quart 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.   

 
 
8. Acord de manifestació de la voluntat d’incorporar productes fusters 

que provinguin de boscos gestionats de forma sostenible i d’espècies 
forestals locals a les properes obres d’aquest ajuntament. 

 
Atès el manifest que ha tramès a aquesta ajuntament el Centre Tecnològic Forestal 
de Catalunya i que es transcriu a continuació: 

 
“Manifesto la voluntat d'incorporar productes fusters que provinguin de boscos 
gestionats de manera sostenible i preferentment d’espècies forestals locals, com el 
pi negre, el pi roig i la pinassa, en les properes obres de rehabilitació o de nova 
construcció que es promoguin des d'aquest Ajuntament.  

La fusta local té clars avantatges des del punt de vista de minimització de la petjada 
del carboni dels productes de la construcció, de manera que contribueix a mitigar el 
canvi climàtic. Fomenta la gestió forestal, contribuint entre d'altres beneficis, amb el 
desenvolupament rural i la prevenció d’incendis. “ 

Una vegada llegit, el Ple d’aquesta corporació per  unanimitat ACORDA:  

PRIMER.- Aprovar l’adhesió al manifest sobre la voluntat d’incorporar productes 
fusters que provinguin de boscos gestionats de manera sostenible i preferentment 
d’espècies forestals locals”. 

SEGON.- Comunicar aquest acord al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. 

TERCER.- Facultar a l’Alcalde, o persona en qui delegui, perquè dugui a terme les 
actuacions necessàries en compliment d’aquest acord. 

 
 
9. Sol·licitud de la Sra. Sara Torrecillas i la Sra. Dolors Caelles per al 

cobrament d’una part de la paga extraordinària de desembre de 
l’exercici 2012. 

 
Atès que amb data 30 de novembre de 2012 les Sres. Sara Torrecillas Angrill i 
Dolors Caelles Colell, treballadores de l’ajuntament de Llobera en aquesta data, 
sol·liciten a aquest ajuntament el cobrament de la part proporcional de la paga 
extraordinària de desembre de l’exercici 2012, generada entre els dies 1 de juny i 
fins al 14 de juliol, corresponent al període anterior a l’entrada en vigor del Reial 
Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de competitivitat.  



 
Atès que amb data 27 de gener de 2015 s’ha emès informe d’intervenció en relació 
a l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient, deixant constància del 
compliment dels objectius continguts en la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya i vist l’informe de Secretaria que 
consta a l’expedient. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Ordenar la devolució de la quantitat pertinent de la part proporcional 
corresponent a la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 a les Sres. 
Sara Torrecillas Angrill i Dolors Caelles Colell. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a les persones interessades i ordenar a la 
intervenció que s’adoptin les mesures oportunes per al seu compliment i efectivitat. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 
10. 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 ZER El Solsonès per a  
les jornades literàries any 2015. 
 
Vista la sol·licitud de col·laboració de la ZER del Solsonès, presentada a aquest 
Ajuntament, amb registre d’entrada número 24 de data 30 de gener de 2015, en la 
qual sol·liciten un ajut econòmic de 285 € per a fer front a les despeses de les 
Jornades Literàries d’enguany. 
 
Atès que està prevista nominativament en el pressupost de l’Ajuntament per a 
l’exercici 2015. 
 
Per tot això, per unanimitat dels membres S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar un ajut de 285 € a la ZER del Solsonès per a finançar part de els 
despeses derivades de les jornades literàries dels alumnes de l’escola de Llobera 
de l’any 2015. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la ZER del Solsonès.  
 
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.  

 
 

(2) Sol·licitud de col·laboració econòmica de la ZER El Solsonès per a 
la despesa telefònica any 2015  
 



Vista la sol·licitud de col·laboració de la ZER del Solsonès, presentada a aquest 
Ajuntament amb registre d’entrada número 25 de data 30 de gener de 2015, en la 
qual sol·liciten un ajut econòmic per a fer front a les despeses telefòniques de la 
ZER del Solsonès per l’any 2015. 
 
Per tot això, per unanimitat dels membres S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar un ajut de 30 € a la ZER del Solsonès per a finançar part de les 
despeses telefòniques de l’exercici 2015. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la ZER del Solsonès.  
 
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.  
 
 

(3) Ratificació del decret d’alcaldia núm. 5/15 
 
Atès que en data 23 de gener de 2015 l’alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant 
decret d’alcaldia núm. 05/15, va resoldre aprovar l’adhesió de l’àmbit territorial del 
municipi de Llobera a l’àmbit d’actuació del Consorci per al Desenvolupament de la 
Catalunya Central per a la gestió del programa LEADER 2014-2020. 
 
Atès que és procedent la ratificació per l’òrgan plenari de la resolució d’alcaldia 
esmentada.  

 
Per tot això, per unanimitat dels membres S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Ratificar el decret d’alcaldia número 5/15, identificat a la part expositiva 
d’aquest acord.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consorci per al Desenvolupament de la 
Catalunya Central. 
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
 

 
11. Donació de compte de decrets d’alcaldia.      
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 
Decret d’alcaldia Núm. 02/15, de 13 de gener de 2015, de comunicació del 
desistiment de la petició de llicència d’obres per a l’arranjament d’un cobert a la 
Casa Hostaler per no aportar la documentació sol·licitada dins el termini indicat.   
 
Decret d’alcaldia Núm. 03/15, de 15 de gener de 2015, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 04/15, de 16 de gener de 2015, de sol·licitud d’un ajut a la 
Diputació de Lleida per a l’activitat de gimnàstica per la gent gran del municipi de 
Llobera. 
 
Decret d’alcaldia Núm. 05/15, de 23 de gener de 2015, d’adhesió de l’àmbit 
territorial de Llobera a l’àmbit d’actuació del Consorci per al Desenvolupament de la 
Catalunya Central per a la gestió del programa LEADER 2014-2020. 



 
Decret d’alcaldia Núm. 06/15, de 28 de gener de 2015, d’aprovació de factura i 
ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 07/15, de 29 de gener de 2015, de sol·licitud d’un ajut a 
l’Agència de Residus de Catalunya dins la convocatòria d’ajuts per a la utilització 
d’àrids reciclats en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques 
municipal de Catalunya, publicada al DOGC núm. 6762, de 2 de desembre de 2014. 

 
 

12. 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 (€)  

Josep Barcons Jounou Reparacions llum bústies i local 156,01 € 

Rosa Montañà Mitjana Classes de gimnàstica gener 242,00 € 

Amisol Quota soci 18,03 € 

Consell Comarcal del Solsonès Serveis Socials 2n semestre2014 746,01 € 

       
 

13.  Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- En relació al contenciós interposat per l’Ajuntament de Torà contra l’acord 
de delimitació municipal amb Llobera, explica que finalment aquest ajuntament va 
presentar un escrit al jutjat adherint-se a la contestació a al demanda que va 
presentar la Generalitat de Catalunya. 
 
Segon.- Informa de la proposta de format de la nova web municipal que s’està 
elaborant.  
 
Tercer.- Explica l’informe d’explotació de l’exercici 2014 que es va presentar a la 
passada Junta de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès. 

 
 

14. Precs i preguntes. 
 

No n’hi ha. 
 
 

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


