
 

ACTA DEL 13 D’ABRIL DE 2015 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 4/2015 
Data: 13 d’abril de 2015     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:00 hores a 22:05 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 Vendrell 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 2 de març de 2015, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
 
2. Ratificació del pla pressupostari a mig termini 2016 – 2018 de 

l’Ajuntament de Llobera.     
 

Vist l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària 
i Sostenibilitat Financera, que conté la obligació de les administracions públiques 
d’elaborar un pla pressupostari a mig termini, en el qual s’emmarcarà l’elaboració 
dels pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació 
pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic 
i de conformitat amb la regla de la despesa. 
 
Atès el pla pressupostari a mig termini de l’Ajuntament de Llobera que contempla 
les previsions d’ingressos i despeses del període 2016 - 2018 i vist l’informe de 
caràcter favorable emès per la interventora en data 5 de març de 2015. 



 
Atès que correspondrà al Ple de l’Entitat Local, l’aprovació del Pla Pressupostari, 
elaborat pe regidor d’Hisenda o l’Alcalde i proposat, de conformitat amb l’article 
22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Atès que l’esmentat ple pressupostari va ser aprovat per decret d’alcaldia per tal de 
fer la tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques dins el termini 
establert a l’efecte i vist el disposat al decret d’alcaldia número 15/15, el qual 
estableix que caldrà fer la ratificació de la resolució per acord plenari.  
 
Per l’exposat el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini de l’Ajuntament de Llobera per 
al període 2015 - 2018, el qual consta a l’expedient i ratificar el decret d’alcaldia 
número 15/15 de data 11 de març de 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 d’Isabel Freixes Viladrich per a 
les Caramelles.     
 
Vista la sol·licitud de col·laboració econòmica presentada en data 27 de març de 
2015 per la Sra. Isabel Freixes Viladrich en representació de l’Associació Cultural de 
Llobera per portar a terme les Caramelles d’enguany.  
 
Atès que al pressupost vigent d’aquest ajuntament hi ha previst un ajut nominatiu 
per aquest concepte.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Atorgar un ajut de 400 € a l’Associació Cultural de Llobera per a sufragar 
part de les despeses ocasionades per les Caramelles de l’any 2015. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. Isabel Freixes Viladrich en representació 
de l’Associació Cultural de Llobera.  
 
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 col·laboració econòmica d’Isabel Freixes Viladrich per a la 

Festa dels Pubills. 
 

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Isabel Freixes Viladrich com a 
representant de l’Associació Cultural de Llobera, en la qual demana un ajut 
econòmic per fer front a les despeses d’organització de la festa dels Pubills 
d’enguany. 
 
Atès que està previst nominativament al pressupost vigent d’aquest ajuntament. 
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 



PRIMER.- Concedir un ajut econòmic per import de 150 € a la Festa dels Pubills de 
Llobera d’enguany per les despeses d’organització de la festa.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. Isabel Freixes Viladrich en representació 
de l’Associació Cultural de Llobera.  
 
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 la Societat de Caçadors 

Esportius de Solsona i Comarca per a la XII Fira del Caçador de 
Solsona i Comarca.  
 
Vista la sol·licitud de col·laboració econòmica presentada en data 27 de març de 
2015 pel Sr. Denis Louis Dominique Boglio en representació de la Societat de 
Caçadors Esportius de Solsona i Comarca en la qual demana col·laboració 
econòmica per fer front a les despeses de la XII Fira del Caçador de Solsona i 
Comarca.  
 
Atès que a pressupost vigent d’aquest ajuntament no es contempla cap ajut pe 
aquest concepte.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Denegar la sol·licitud d’ajut econòmic a la Societat de Caçadors 
Esportius de Solsona i Comarca per a al XII Fira del Caçador de Solsona i Comarca 
d’enguany, fent avinent que es tindrà en compte la previsió d’aquesta despesa en el 
moment d’elaboració del següent pressupost municipal.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Denis Louis Dominique Boglio en 
representació de la Societat de Caçadors Esportius de Solsona i Comarca.  
 
TERCER.- 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 de Ramon Angrill Cots per al 

dinar de final de temporada de caça.    
 

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Ramon Angrill Cots com a representant de la 
Societat de Caçadors Esportius de Llobera, en la qual demana un ajut econòmic per 
fer front a les despeses del dinar anual de final de temporada. 
 
Atès que està previst al pressupost vigent d’aquest ajuntament. 
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Concedir un ajut econòmic per import de 100 € a la Societat de Caçadors 
Esportius de Llobera per les despeses del dinar de final de temporada.  
 
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 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. 13/15, de 5 de març de 2015, de sol·licitud d’un ajut la 
diputació de Lleida de 3.109,70 € per a la reparació de teulada del cementiri de 
Sant Pere de Llobera i accessos.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 14/15, de 9 de març de 2015, de sol·licitud d’un ajut a la 
Diputació de Lleida de 20.000 € per a executar el “Projecte de reparació de la 
canonada de Riulacó del PK0.000 al PK0.240, municipi d’Òdèn”, promogut per la 
Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 15/15, d’11 de març de 2015, d’aprovació del pla 
pressupostari a mig termini 2016-2018 de l’Ajuntament de Llobera.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 16/15, de 12 de març de 2015, de concessió de llicència 
d’obres al Sr. Josep Maria Giralt Forner per a executar les obres incloses al 
“Projecte bàsic i d’execució de les obres de condicionament de la masia Arceda 
com a establiment de turisme rural (masoveria) al TM de Llobera – Solsonès” i de 
llicència d’activitats per a exercir l’activitat de turisme rural.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 17/15, de 12 de març de 2015, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 18/15, de 12 de març de 2015, d’aprovació del conveni 
entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Llobera pel finançament 
de la implantació de polítiques de dones a la comarca del Solsonès per a l’any 
2015. 
 
Decret d’alcaldia Núm. 19/15, de 24 de març de 2015, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 20/15, de 28 de març de 2015, d’aprovació d’una factura i 
ordenació el seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 21/15, de 31 de març de 2015, d’aprovació de la liquidació 
de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial constituït en el sòl, vol 
i subsòl de les vies públiques municipals a l’empresa Endesa Operaciones y 
Servicios Comerciales SLU corresponent a l’exercici 2014. 
 
Decret d’alcaldia Núm. 22/15, de 10 d’abril de 2015, de contractació per màxima 
urgència a la Sra. Esther Vilafranca Casafont com a administrativa de l’Ajuntametn 
de Llobera per a la cobertura de la baixa temporal de la Sra. Sara Torrecillas Angrill, 
amb efectes des del dia 13 d’abril de 2015 i fins a al finalització de la finalització del 



període d’incapacitat temporal, mitjançant un contracte laboral d’interinitat per 
jornada parcial.  
 

 

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 (€)  

Maquinària Agroforestal Pujol Malla cadena desbrossadora 13,86 

Ferrer Ojeda Correduría de Seguros SL Pòlissa de danys 2015 647,40 

Bloc27 SLL Material oficina 36,38 

Ipsic SL Servei tècnic remot 38,60 

Sistemas Digitales Corporate SL Còpies fotocopiadora  60,86  

 
 

10.  Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- En relació al viatge cultural previst per aquest any, explica que s’ha 
proposat fer una sortida a la Garrotxa el proper 31 de maig, que consistiria en visitar 
la zona volcànica i la fageda d’en Jordà. L’Ajuntament es farà càrrec de les 
despeses de l’autocar i una part de les despeses del carrilet per anar a veure la 
zona volcànica.  
 
Segon.- Informa que el passat 19 de març va tenir una reunió amb el President de 
la Diputació de Lleida per parlar de tots els ajuts que s’han demanat enguany. 

 
Tercer.- Explica que a finals del mes passat els veïns de les cases de Folch i 
Miravalls van presentar una instància a aquest ajuntament sol·licitant que s’iniciïn 
els tràmits per a l’alteració dels TM de Llobera i Biosca.   
 
Quart.- En relació al cànon per a la recollida de residus fa saber que aquest 
ajuntaments ha estat informat d’un increment per aquest 2015 i una previsió 
d’increments per als propers anys.  
 
Cinquè.- S’ha rebut un escrit de l’associació solidària “Petjades”, en el qual demana 
col·laboració econòmica d’aquest ajuntament consistent en l’adquisició d’un sac de 
carbó per a la cargolada solidària per al fons d’emergència social de Solsona, que 
es farà a la propera Fira de Sant Isidre. Tots els membres del ple es mostren 
d’acord en aquesta col·laboració.   
 
Sisè.- Proposa fer un ple extraordinari el dia 27 d’abril per tal de fer el sorteig dels 
membres de les meses de les properes eleccions municipals. Alhora, recorda que el 
proper ple ordinari serà el dia 11 de maig, atès que el primer dilluns de maig, el dia 
4 de maig, és festa local. També informa que el mateix dia del proper ple ordinari es 
celebrarà la Comissió Especial de Comptes per a informar del Compte General de 
l’exercici 2014. 

  
El regidor Guillem Nadal explica que per part de l’ADF s’han executat les obres 
d’arranjament de camins per prevenció d’incendis.  



 
 

11. Precs i preguntes. 
 

No n’hi ha. 
 
 

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

 

 


