
 

ACTA D’11 DE MAIG DE 2015 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 6/2015 
Data: 11 de maig de 2015     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:00 hores a 22:10 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 13 d’abril de 2015 i de la sessió extraordinària del dia 27 d’abril de 
2015, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
 
2. Sol·licitud de subvenció al Departament de Governació  Relacions 

Institucionals per abonar retribucions a determinats càrrecs electes 
locals.      

 
Vista la resolució GRI/827/2015, de 22 d’abril, de convocatòria per atorgar 
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a 
determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2015, publicada al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya núm. 6861, de 29 d’abril de 2015. 
 
Atès que en data 22 de juny de 2011 el ple d’aquest ajuntament va acordar establir 
a favor del càrrec de president-alclade, en règim de dedicació parcial pel 50% de la 
jornada i donar-lo d’alta a la Seguretat Social, havent d’assumir aquesta corporació 



el pagament de les quotes empresarials que corresponguin i aquest import pot ser 
objecte de l’esmentada convocatòria.  
 
Per l’exposat, el Ple ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals una 
subvenció de 6.199,38 € per a abonar la retribució de l’alcalde d’aquesta corporació  
de l’exercici 2015, per una dedicació corresponent al 50% de la jornada ordinària, 
d’acord amb la Resolució GRI/827/2015, de 22 d’abril, de convocatòria per atorgar 
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a 
determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2015. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o la persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
 

 

3. Aprovació de l’inici d’expedient per l’alteració dels termes municipals 
de Llobera i Biosca i de designació de l’Ajuntament de Llobera com a 
òrgan instructor de l’expedient.     

 
Antecedents 
 
Atès que en data 13 de març de 2015 el Sr. Josep Barcons i Jounou i la Sra. Pilar 
Montraveta Gilibets presentes al registre general d’aquest ajuntament un escrit pel 
qual es sol·licita al ple municipal de l’Ajuntament de Llobera que s’acordi per l’òrgan 
plenari d’aquest ens local l’inici de l’expedient per a l’alteració parcial dels termes 
municipals de Llobera i Biosca, per concórrer diverses causes justificatives que ho 
fan adient, de caire general, geogràfic, econòmic i administratiu.  
 
Atès que ambdós consistoris estan d’acord en concretar una alteració de la 
delimitació d’ambdós termes municipals. 
 
Atès que a tal efecte s’ha elaborat la corresponent memòria que justifica els motius i 
els objectius de l’alteració i que acredita el compliment dels requisits per a procedir 
a l’alteració dels termes municipals respectius; i també que, en qualsevol cas, 
després de l’alteració, els municipis afectats disposaran dels recursos ordinaris 
suficients per a prestar els serveis mínims obligatoris establerts per la legislació de 
règim local.  
 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 12 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC), 
estableix els supòsits en què el terme municipal pot ser alterat; i l’article 17 del 
mateix text legal citat regula el procediment d’alteració de termes i prescriu que a 
l’acord d’inici d’expedient s’hi ha d’adjuntar una memòria justificativa de la 
concurrència d’alguns dels supòsits d’alteració i que acrediti el compliment dels 
requisits establerts per alterar el terme municipal. 
 
El Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i 
de les mancomunitats de Catalunya, desenvolupa amb detall els supòsits d’alteració 



de termes municipals (articles 3 a 8) i el procediment per a la seva alteració (articles 
9 a 20). 
 
L’article 11.2 del citat Decret 244/2007, de 6 de novembre, determina que, quan es 
produeixen iniciatives concurrents per part de diferents ens locals, la instrucció de 
l’expedient correspon al que determini els mateixos ens locals que han exercit la 
iniciativa. En aquest sentit, a la memòria justificativa de al concurrència dels 
requisits de l’alteració es determina que l’Ajuntament de Llobera és l’instructor de 
l’expedient i per tant, l’administració encarregada de sotmetre l’expedient a 
informació pública, per un període de 60 dies, mitjançant l’exposició pública en el 
tauler d’anuncis corresponent i la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
L’article 52.2.b) del TRLMRLC atribueix al Ple l’adopció dels acords relatius a 
l’alteració del terme municipal. Així mateix, l’article 9.2 del repetidament citat Decret 
244/2007 estableix que l’acord municipal d’iniciació d’un procediment d’alteració de 
termes municipals s’ha d’adoptar per majoria absoluta del nombre legal de 
membres de l’ens local i s’ha de comunicar a la Direcció General d’Administració 
Local en el termini màxim de quinze dies a comptar de l’endemà de la seva 
adopció.  
 
D’acord amb els motius expressats, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la iniciació del procediment d’alteració parcial dels termes 
municipals de Llobera i Biosca, d’acord amb la memòria justificativa de la 
concurrència dels supòsits i dels requisits d’alteració de termes municipals que s’ha 
elaborat a l’efecte, tal com estableix l’article 17.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya.  
 
SEGON.- Acordar que l’instructor de l’expedient d’alteració parcial de les línies de 
terme entre els municipis de Llobera i Biosca sigui l’Ajuntament de Llobera.  
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Biosca, a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de 
la Generalitat de Catalunya, al Sr. Josep Barcons Jounou i a la Sra. Pilar 
Montraveta Gilibets, i sotmetre a informació pública, per un període mínim de 60 
dies, mitjançant l’exposició en el tauler d’anuncis corresponent i la publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya; en el termini màxim de quinze dies a comptar 
de l’endemà de la seva adopció, d’acord amb el que prescriu l’article 9.2 del Decret 
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i demarcació 
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya.  
 
QUART.- Finalitzar el tràmit anterior, sotmetre l’expedient, juntament amb les 
al·legacions presentades dins el tràmit d’informació pública, a informe de 
l’Ajuntament de Biosca, al Consell Comarcal del Solsonès i al Consell Comarcal de 
la Segarra.  
 
CINQUÈ.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui, per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
 
Sotmès a votació, S’APROVA per unanimitat dels membres legals.  

 



 
4. Aprovació dels models de declaració de béns i interessos del càrrecs 

electes del consistori. 
 

Atès que L’apartat 3 de la disposició addicional novena de la Llei 8/2007, de 28 de 
maig, de sòl («B.O.E.» 29 maig) va modificar l’art. 75 de la Llei 7/1985, modificant el 
contingut de l’apartat 5 que s’ocupava del registre d’interessos que passà a ser 
l’apartat 7 del precepte, que quedà redactat de la següent manera:  

  
“Els representants locals, així com els membres no electes de la Junta de Govern 
Local, formularan declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre 
qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.  
 
Formularan així mateix declaració dels seus béns patrimonials i de la participació 
en societats de tot tipus, amb informació de les societats per elles participades i 
de les liquidacions dels impostos sobre la Renda, Patrimoni i, si escau, Societats.  
 
Aquestes  declaracions, efectuades en els models aprovats pels plens respectius, 
es portaran a terme abans de la presa de possessió, en ocasió del cessament i al 
final del mandat, així com quan es modifiquin les circumstàncies de fet.  
 
Les declaracions anuals de béns i activitats seran publicades amb caràcter anual, 
i en tot cas en el moment de la finalització del mandat, en els termes que fixi 
l'Estatut municipal.  
 
Aquestes declaracions s'inscriuran en els següents Registres d'interessos, que 
tindran caràcter públic:  
 
a) La declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que 
proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics, s'inscriurà, en el 
Registre d'Activitats constituït en cada Entitat local. 
 
b) La declaració sobre béns i drets patrimonials s'inscriurà en el Registre de Béns 
Patrimonials de cada Entitat local, en els termes que estableixi el seu respectiu 
estatut.  
 
Els representants locals i membres no electes de la Junta de Govern Local 
respecte als quals, en virtut del seu càrrec, resulti amenaçada la seva seguretat 
personal o la dels seus béns o negocis, la dels seus familiars, socis, empleats o 
persones amb qui tinguessin relació econòmica o professional podran realitzar la 
declaració dels seus béns i drets patrimonials davant el Secretari o la Secretària 
de la Diputació Provincial o, si escau, davant l'òrgan competent de la Comunitat 
Autònoma corresponent. Aquests declaracions s'inscriuran en el Registre Especial 
de Béns Patrimonials, creat a aquests efectes en aquelles institucions.  
 
En aquest supòsit, aportaran al Secretari o Secretària de la seva respectiva entitat 
mera certificació simple i succinta, acreditativa d'haver emplenat les seves 
declaracions, i que aquestes estan inscrites en el Registre Especial d'Interessos 
que es refereix el paràgraf anterior, que sigui expedida pel funcionari encarregat 
del Registre.”  

 
Vist l’informe elaborat per la secretària en data 4 de maig de 2015. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 



 
PRIMER.- Crear el Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Llobera i aprovar els 
models de declaració, que s’adjunten a aquesta acta com annex I.  
 
SEGON.- Disposar que la Secretaria General de la Corporació sigui l’encarregada 
de la direcció, custòdia i gestió del Registre d’Interessos dels membres electes de 
l’ajuntament de Llobera, i del Registre Especial de Béns Patrimonials. 
 
TERCER.- Determinar que el sistema de gestió i els nous Registres entri en vigor, 
juntament amb els nous models aprovats, amb l’inici del proper mandat. 
 
QUART.- Deixar sense efecte qualsevol acord que contradigui o s’oposi als 
anteriors. 
 
CINQUÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui necessari a l’Alcaldia per a l’adopció 
de qualsevol resolució per al desenvolupament dels acords adoptats, i en particular, 
per a l’aprovació de les instruccions de funcionament del sistema de gestió del 
Registre d’Interessos i del Registre Especial de Béns Patrimonials. 

 

 
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 Núm. 23/15, de 14 d’abril de 2015, de concessió de llicència 
d’obres al Sr. Ramon Colilles Coromina per a realitzar les actuacions detallades al 
pressupost adjuntat a la sol·licitud, al cobert situat en els terrenys de Cal Hostaler, 
al nucli urbà de l’Hostal Nou.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 24/15, de 14 d’abril de 2015, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 25/15, de 17 d’abril de 2015, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.   
 
Decret d’alcaldia Núm. 26/15, de 22 d’abril de 2015, de concessió de llicència 
d’obres al Consell Comarcal del Solsonès per a l’execució de les obres incloses al 
Projecte 3: Millora de la visualització del barroc: Església de Peracamps.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 27/15, de 28 d’abril de 2015, de sol·licitud d’una 
subvenció a la Direcció General de Joventut per import de 745,92 € per a l’execució 
del programa “Ens descobrim” per a l’exercici 2015. 
 
Decret d’alcaldia Núm. 28/15, de 28 d’abril de 2015, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.   
 
Decret d’alcaldia Núm. 29/15, d’11 de maig de 2015, de sol·licitud de subvenció a 
l’Institut Català de les Dones per import de 1.000,00 € per a dur a terme diverses 
activitats durant l’exercici 2015. 



 
 

7. 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 Capçal fil desbrossadora 41,81 

Rosa Montaña Mitjana Classes gimnàstica mes d’abril 242,00 € 

Ester Vilafranca Casafont Quilometratge abril 2015 8,91 € 

Consell Comarcal del Solsonès Examen salut Joaquim Romero 55,00 € 

 
 

8.  Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Mostra l’informe desfavorable emès per la Direcció General de 
Desenvolupament Rural en relació a l’expedient de modificació puntual de la 
normativa del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Informa que sol·licitarà una 
reunió amb els tècnics jurídics de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central per consultar les possibilitats de continuar la tramitació de 
l’expedient.  
 
Segon.- Explica la carta rebuda dels Serveis Territorials del Departament de 
Governació a Lleida, on s’informa que l’Ajuntament de Llobera no compta amb 
l’exempció de la plaça de secretaria – per tenir encara vigent l’agrupació amb els 
ajuntaments de Pinell de Solsonès i Pinós – i per tant, no pot ser beneficiari dels 
serveis de SAT del Consell Comarcal. Caldrà mantenir una reunió amb el 
Departament de Governació i la Diputació de Lleida per solucionar aquest 
assumpte.  

 
Tercer.- Informa que a finals d’aquest mes es faran els treballs de desbrossar 
camins del municipi, tal com es ve fent cada any en aquest època.  

 
 

El regidor Guillem Nadal explica el projecte previst enguany dins la subvenció 
demanada a la Direcció General de Joventut,  que concretament serà la realització 
de la segona part del curs d’elaboració artesana de formatges que ja es va fer l’any 
passat amb molt bona acollida. 

 
 

9. Precs i preguntes. 
 

No n’hi ha. 
 
 

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

 

 

 


