
 

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

 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 3/2015 
Data: 2 de març 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 -   
Joan Vendrell Segués – Regidor grup municipal CIU -  
Rossend Davins Pujols – Regidor del grup municipal CIU – 

 
Excusa la seva absència el regidor Guillem Nadal Villanueva.  
 
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 febrer de 2015, la qual s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 

 
 
2. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida per la XII edició de la 

Fira de l’Empelt.    
 

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 2015, 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 39, de 26 de febrer de 
2015, 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 2015. 
 
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 col·laboració econòmica de la Junta Local de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer a Solsona.    
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. César García Sánchez en representació de la 
Junta Local de l’Associació Espanyola Contra el Càncer a Solsona, en la qual 
sol·licita col·laboració econòmica per a les despeses ocasionades per la 
organització d’una jornada de conscienciació a nens, joves i pares que es realitzarà 
el proper 7 de març a Solsona.  
 
Per l’exposat el Ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar un ajut de 100 € a l’Associació Espanyola Contra el Càncer a 
Solsona per a col·laborar amb les despeses derivades de la jornada de 
conscienciació a nens, joves i pares que es realitzarà el proper 7 de març a Solsona. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. César García Sánchez en representació de al 
Junta Local de l’AECC a Solsona.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per a fer efectius aquests acords.  

 
 
4. Sol·licitud col·laboració econòmica d’Òmnium Cultural. 
 

Vista la sol·licitud de col·laboració econòmica presentada pel Sr. Ramon Segués 
Coromines com a representant d’Òmnium Cultural del Solsonès, per a 
l’organització dels Premis Drac de literatura 2015. 
 
Atès que està previst al pressupost vigent d’aquest ajuntament l’ajut sol·licitat.  
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Concedir un ajut econòmic de 60 € a Òmnium Cultural del Solsonès de 
per a finançar part de les despeses d’organització dels Premis Drac de literatura 
2015. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Ramon Segués Coromines en representació 
d’Òmnium Cultural del Solsonès.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 

 
5. Sol·licitud de col·laboració econòmica de l’Ajuntament de Solsona, el 

Consell Comarcal del Solsonès i el Servei Educatiu del Solsonès per la 
Xarxa Transversal d’Educació.    



  
Vista la sol·licitud del Consell Comarcal del Solsonès en la qual es demana la 
col·laboració econòmica d’aquest ajuntament a la Xarxa transversal d’educació, per 
a la realització d’activitats de dinamització educativa adreçades als alumnes de tots 
el Solsonès.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar una col·laboració econòmica de 150 € al Consell Comarcal del 
Solsonès destinada al finançament de la Xarxa transversal d’educació, per a la 
realització d’activitats de dinamització educativa adreçades a alumnes de tota la 
comarca del Solsonès. 
 
SEGON.- Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Solsonès. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per fer efectius aquests acords. 

 

 
6. Aprovació de la massa salarial de l’exercici 2015.   
 

Atès que per provisió d’alcaldia de data 24 de febrer de 2015 es va ordenar la 
iniciació de l’expedient per a l’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial 
del personal labora l’aquesta entitat corresponent a l’exercici corrent, alhora que es 
disposava l’emissió d’informes per part de Secretaria i acreditació per la Intervenció. 
 
Atès que en data 24 de febrer de 2015 s’ha emès l’informe de Secretaria.  
 
Atès que per la Intervenció, en la mateixa data, s’ha acreditat que l’import d’aquesta 
massa salarial del personal laboral de l’ajuntament ascendeix a 28.200 € i que 
aquest import no s’ha incrementat respecte del meritat per aquest personal en 
l’exercici 2013, considerat en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de 
comparació. 
 
Atès que l’article primer, apartat 27è de la Llei 27/20113, de 27 de desembre, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), que modifica la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL), introdueix un nou article 
103.bis sobre la massa salarial del personal laboral del sector públic local, obliga a 
les corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del personal laboral 
respectant els límits i les condicions establertes amb caràcter general en la 
corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
Atès que l’article 20.4 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat pel 2015, disposa que la massa salarial del personal laboral, 
que no pot tenir increment pel 2015, està integrada pel conjunt de retribucions 
salarials i extrasalarials i les despeses d’acció social meritades per aquest personal 
en 2014, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes objectes de comparació 
respecte a efectius i antiguitat, excloses les prestacions i indemnitzacions de la 
Seguretat Social, cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de la 
corporació i les indemnitzacions motivades per trasllats, suspensions o 
acomiadament.  
 
Atès que aquesta aprovació s’ha de considerar competència del pla atesa la seva 
directa vinculació al pressupost anual i a la plantilla de personal, l’aprovació de les 
quals correspon a aquest òrgan municipal d’acord amb els articles 22.2.e) de la 
LBRL, 52.2.f) de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 168.4 del Decret 



Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, llevat de l’excepció prevista a la disposició 
addicional 16a de la LBRL, introduïda per la LRSAL. 
 
Atès que la massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu 
electrònica i al Butlletí Oficial de la Província en el termini de 20 dies, conforme a 
l’apartat 3 de l’article 103.bis de la LBRL. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquest ajuntament per a 
l’exercici 2015, la qual, en termes d’homogeneïtat amb la meritada en 2014 per 
aquest personal, tant respecte a efectius com a antiguitat, ascendeix a la quantitat 
de 28.200 €.  
 
SEGON.- Fer públic aquest import en la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per fer efectius aquests acords.  

 
 
7. Assumptes sobrevinguts.  

 
No n’hi ha.  

 
 
8. Donació de compte de decrets d’alcaldia.      
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 
Decret d’alcaldia Núm. 46/2014, de 31 de desembre de 2014, d’aprovació de 
l’expedient de modificació de crèdits 1/2014 amb la modalitat de transferències de 
crèdit entre aplicacions de la mateixa àrea de despesa.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 08/15, de 1 de febrer de 2015, de consideració de part 
interessada al Sr. Josep Cuadros en l’expedient tramitat per possible infracció 
urbanística i restauració de legalitat preexistent per la instal·lació d’un tanca 
perimetral a la finca Montraveta.    
 
Decret d’alcaldia Núm. 09/15, de 12 de febrer de 2015, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 10/15, de 13 de febrer de 2015, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 11/15, de 26 de febrer de 2015, d’aprovació de la 
liquidació del pressupost general de l’exercici 2014.   
 
Decret d’alcaldia Núm. 12/15, de 26 de febrer de 2015, de concessió de llicència 
d’obres al Sr. Josep Maria Giralt Forner per al condicionament interior de la masia 
Arceda.  
 

 

9. 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 (€)  

Federació de Municipis de Catalunya  Quota soci 2015 43,84 € 

Localret Quota soci 2015 100 € 

Rosa Montaña Mitjana Classes gimnàs mes febrer 242 € 

Telefònica de España Telèfon mes de febrer 72,75 € 

 
 

10.  Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Explica la sentència del contenciós interposat per la subdelegació de 
govern contra aquest ajuntament pel pagament de la quota de soci de l’Associació 
de Municipis per la Independència, estimatòria de la demanda presentada. S’ha 
sol·licitat aclariment al jutjat, ja que per error, la part dispositiva de la sentència 
disposa la nul·litat d’un decret d’alcaldia que no existeix en aquest ajuntament. Un 
cop rebuda la resposta a aquest escrit enviat, s’haurà de donar compliment 
anul·lant el pagament de la quota de l’AMI de l’exercici 2012 i sol·licitant a aquesta 
associació la devolució de l’import abonat.  
 
Segon.- En relació a la inversió de camins sol·licitada la seva inclusió al PUOSC, 
informa que es va aprovar la inclusió d’aquesta actuació al Pla d’Inversions Locals 
de la Diputació de Lleida per al 2015. El cost total de l’obra és d’aproximadament 
28.000 € i la subvenció atorgada de 18.000 €. En principi es comptava amb la part 
econòmica que aportava la Generalitat dins el PUOSC; que era d’uns 8.000 € però 
com que finalment aquesta part es va derogar, manca finançament per executar 
aquesta actuació per import de 10.000 €, que haurà d’aportar l’ajuntament si no 
s’aconsegueix cap altre cofinançament.  

 
Tercer.- Informa que al 2009 es va passar la última inspecció de les instal·lacions 
elèctriques de baixa tensió a l’escola i legalment ha de tornar-se a passar al cap de 
cinc anys. Caldrà encomanar la tasca a una empresa degudament autoritzada per 
fer-ho.  
 
Quart.- Proposa fer una reunió amb el veïns i veïnes de Llobera, tal com s’ha vingut 
fent cada any i que al 2014 no es va fer. Tots els membres es mostren d’acord en 
planificar la reunió aquest mes de març. 
 
Cinquè.- En relació al proper ple ordinari, com que ja s’haurà fet el canvi horari 
d’estiu i com ve sent habitual, proposa que sigui a les 9 del vespre. La resta de 
membres del ple s’hi mostren d’acord.  

 
 

11. Precs i preguntes. 
 

No n’hi ha. 
 
 



No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
un quart de 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 
 

 


