
 

ACTA DE 5 D’OCTUBRE DE 2015 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 14/2015 
Data: 5 d’octubre de 2015     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:00 hores a 21:35 hores 
 
Hi assisteixen: 
Josep Colell Solé – Alcalde grup municipal ERC - 
Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC -   
Gerard Barcons Torra – Regidor grup municipal ERC -  
Joan Vendrell Segués – Regidor grup municipal CIU -  
Domènech Vendrell Vila – 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 14 de setembre de 2015 i de la sessió extraordinària del dia 28 de 
setembre de 2015, les qual s’aproven per unanimitat dels assistents. 

 
 
2. Adjudicació de l’obra Arranjament i millora de camins municipals de Llobera.     
 

Vist el “Projecte d’arranjament i millora de camins al municipi de Llobera 
(Solsonès)”, redactat per l’enginyer agrònom Joan Garriga i Torres, la qual té un 
pressupost d’execució per contracta de 28.663,45 €, aprovat per acord de ple en 
sessió ordinària de data 18 de febrer de 2013. 

 
Atès que van ser sol·licitats pressupostos a 3 empreses amb capacitació 
professional suficient, de conformitat amb l’acord de la junta de govern local de 
14 de setembre de 2015, amb la voluntat d’adjudicar les obres a l’oferta 
econòmicament més avantatjosa com a únic criteri d’adjudicació.  

 



Atès que, rebudes les respostes de les diferents empreses, l’empresa que ha 
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa ha estat Excavacions Casas 
d’Olius, SL amb una oferta econòmica per a l’execució de la totalitat de les obres 
incloses en el projecte de 26.882,58 €. 

 
Atès la voluntat de l’execució del contingut d’aquest projecte i atès que de 
conformitat amb l’article 138 del Reial Decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre 
pel que s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de contractes del sector Públic, 
que estableix que els contractes menors es poden adjudicar directament a 
qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació 
professional necessària per realitzar la prestació, complint les normes que 
estableix l’article 111.  
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Excavacions Casas d’Olius, SL, amb NIF 
B25555590 l’execució dels treballs inclosos al Projecte d’arranjament i millora de 
camins al municipi de Llobera (Solsonès)”, redactat per l’enginyer agrònom Joan 
Garriga i Torres, per import de 26.882,58 €, d’acord amb el contingut del projecte 
aprovat.  

 
SEGON.- Aprovar la despesa de 26.882,58 € per a l’execució de les obres abans 
esmentades amb aplicació al vigent pressupost municipal. 
 
TERCER.-  Notificar aquest acord a Excavacions Casas d’Olius SL.  
 
QUART.- Procedir a la signatura del pertinent contracte d’obres.  
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a la signatura de tots 
els documents necessaris per tal de fer efectius aquets acords.  

 
 
3. Sol·licitud de pagament de la subvenció anual per al finançament 

d’interessos satisfets derivats de la concertació d’operacions de 
préstec. 

 
Vistes les Bases reguladores de subvencions a atorgar a les entitats locals del 
territori de Lleida per al finançament d’interessos derivats de la concertació 
d’operacions de préstec per al finançament d’inversions de la Diputació de Lleida.  
 
Atès que la Diputació de Lleida per Decret del seu President de data 18 de 
setembre de 2003 va disposar la inclusió al Pla de Finançament d’interessos de 
l’operació de préstec concertada entre aquesta entitat local i l’entitat de crèdit Caixa 
d’Estalvis de Catalunya, per import de 26.000 € per al finançament d’una inversió a 
l’edifici de serveis complementaris del local polivalent adjunt i local de treballs 
artesans.  
 
Atès que durant el període comprès entre l’1 d’octubre de 2014 i el 30 de setembre 
de 2015 s’ha generat, en relació a l’esmentat préstec, uns interessos per import de 
15,08 €, els quals han estat satisfets per aquesta entitat.  
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 



PRIMER.- Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Lleida per import de 15,08 € 
per al pagament dels interessos de la operació de crèdit concertada entre aquest 
ajuntament i l’entitat Caixa d’Estalvis de Catalunya en data 22 de gener de 2004, de 
conformitat amb les Bases reguladores de subvencions a atorgar a les entitats 
locals del territori de Lleida per al finançament d’interessos derivats de la 
concertació d’operacions de préstec per al finançament d’inversions de la Diputació 
de Lleida. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tota la 
documentació necessària per tal de fer efectiu aquest acord.  

 

 
4. Revocació de les funcions de tresoreria del regidor d’Hisenda   

 
Atès que el Reial Decret-Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen 
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten 
mesures en matèria d’ocupació pública i estímul a l’economia, modifica l’apartat 2 
de l’article 92.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 

 
Atès que, de conformitat amb els criteris d’aplicació de la modificació esmentada 
establerts per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, la modificació implica que des de l’entrada 
en vigor del Reial Decret-Llei (13 de setembre de 2015), els funcionaris pertanyents 
a la Subescala de Secretaria-intervenció tenen atribuïdes per igual les funcions de 
secretaria, comprensives de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu, de 
control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària, i de 
comptabilitat, tresoreria i recaptació, no podent ser desenvolupades aquestes 
funcions per regidors/res. 

 
Atès que, mentre no es desenvolupi un reglament que reguli el règim jurídic dels 
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, es considera 
que les funcions de tresoreria els municipis de menys de 5.000 habitants, es podrà 
articular mitjançant alguna de les possibilitats que estableix el MINHAP (agrupació 
de tresoreria,  lloc de treball de col·laboració, mitjançant Diputació Provincial, altres 
funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional d’un altre 
municipi o transitòriament per la mateixa personal que desenvolupi les funcions de 
secretaria i intervenció). 

 
Atès que en aquest ajuntament les funcions de secretaria i intervenció es presten 
mitjançant el Servei d’Assistència Tècnica als ajuntaments del Consell Comarcal 
del Solsonès  i es considera procedent traslladar a aquest ens la consulta en quant 
al sistema de provisió del lloc de treball de tresoreria i el desenvolupament de les 
seves funcions.  

 
Atès que per acord de ple de data 22 de juny de 2015 es va nomenar al regidor 
Jaume Badia Satorra tresorer de l’Ajuntament de Llobera. 

 
Atès que mentre no es rebi resposta per part del Consell Comarcal del Solsonès en 
relació al correcte sistema de provisió de les funcions de tresoreria, cal establir un 
règim transitori per tal de no deixar al descobert les esmentades funcions que ha 
de continuar essent desenvolupades.  

 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 

 



PRIMER.- Revocar les funcions de tresoreria al regidor Jaume Badia Satorra, i 
deixar sense efecte el nomenament efectuat per acord de ple de data 22 de juny de 
2015. 

 
SEGON.- Efectuar una consulta davant el Consell Comarcal del Solsonès en 
relació a la forma adequada de desenvolupament de les funcions de tresoreria en 
aquest ajuntament. 

 
TERCER.- Acumular, de forma transitòria, les funcions de tresoreria a la Secretària 
interventora com a funcions pròpies. 

 
QUART.- Comunicar aquest acord a les entitats bancàries amb les quals aquest 
ajuntament manté relacions comercials, als efectes d’efectuar l’oportú canvi de 
signatures. 

 
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al Butlletí oficial de la Província i en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, sens perjudici de la seva efectivitat des del dia següent 
al de l’adopció d’aquest acord. 

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

 
 

5. Assumptes sobrevinguts.      
 

No n’hi ha.  
 
 
6. Donació de compte de decrets d’alcaldia.      
 

Decret d’alcaldia Núm. 44/15, de 4 d’agost de 2015, de delegació genèrica 
d’atribucions competència de l’alcalde a la Junta de Govern Local. 
 
Decret d’alcaldia Núm. 45/15, de 3 d’agost de 2015, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.   
 
Decret d’alcaldia Núm. 46/15, de 7 d’agost de 2015, de contractació per màxima 
urgència a la Sra. Maria Besora Orrit com a administrativa de l’Ajuntament de 
Llobera per a la cobertura de la baixa temporal de la Sra. Sara Torrecillas Angrill, 
durant el període comprès entre el 10 i el 29 d’agost de 2015 (ambdós inclosos), 
mitjançant un contracte laboral d’interinitat per jornada parcial de 20 hores a la 
setmana.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 47/15, de 12 d’agost de 2015, de llicència d’activitat per a 
la tinença de 10 gallines per autoconsum a la casa Xico del TM de Llobera. 
 
Decret d’alcaldia Núm. 48/15, de 13 d’agost de 2015, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.   
 
Decret d’alcaldia Núm. 49/15, de 13 d’agost de 2015, d’aprovació de l’addenda al 
conveni entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Llobera per a la 
prestació puntual del servei d’assistència d’una treballadora auxiliar administrativa a 
les oficines municipals de Llobera.  
 



Decret d’alcaldia Núm. 50/15, de 25 d’agost de 2015, de delegació de les 
funcions d’alcaldia al tinent d’alcalde Gerard Barcons Torra durant el període de 
vacances de l’alcalde.   
 
Decret d’alcaldia Núm. 51/15, de 28 d’agost de 2015, de contractació per màxima 
urgència a la Sra. Maria Besora Orrit com a administrativa de l’Ajuntament de 
Llobera per a la cobertura de la baixa temporal de la Sra. Sara Torrecillas Angrill, 
durant el període comprès entre el 30 d’agost i el 30 de setembre de 2015 (ambdós 
inclosos), mitjançant un contracte laboral d’interinitat per jornada parcial de 20 hores 
a la setmana.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 52/15, de 31 d’agost de 2015, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.   
 
Decret d’alcaldia Núm. 53/15, de 28 d’agost de 2015, de llicència d’activitat per a 
la tinença de 4 gallines i un gall a la casa Cal Vilaseca del TM de Llobera. 
 
Decret d’alcaldia Núm. 54/15, de 7 de setembre de 2015, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.   
 
Decret d’alcaldia Núm. 55/15, de 28 de setembre de 2015, d’habilitació com a 
secretària – interventora de l’Ajuntament de Llobera a la Sra. Sílvia Vilaseca 
Casafont per a la cobertura de la baixa temporal de la Sra. Esther Garrido 
Hernández. 

 
 

7. Aprovació de diverses factures i ordenació de pagaments.  
 

No n’hi ha.  
 

 

8.  Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Explica que en endavant el regidor Gerard Barcons serà l’encarregat de 
rebre els avisos del CECAT per alertes meteorològiques, juntament amb l’alcalde. 
 
Segon.- Informa que s’estan arreglant els focus de la pista poliesportiva.  
 
Tercer.- Ja estan acabades les obres del camí de la Caseta de l’Espelta i es va 
repassar el camí de les Creies i el camí de la Caseta de la Serra. 
 
 
El regidor Gerard Barcons informa que la Mancomunitat d’Abastament d’Aigües del 
Solsonès té previst canviar la canonada de l’aigua que passa per Guerres i caldrà 
avisar als propietaris del les finques per on passa la canonada. 
 

 

9. Precs i preguntes. 
 

El regidor Joan Vendrell fa les següents preguntes: 
 



Primer.- Demana si el camí de St. Salvador, que es va dir que seria prioritari el seu 
arranjament, està previst en alguna propera actuació. L’alcalde respon que suposa 
que es refereix als flonjalls que surten vora el pou de Guerres i que aquesta és una 
actuació costosa, que s’haurà d’executar quan hi hagi finançament per portar-la a 
terme. Ara, una de les coses que afecten a aquell camí és que hi ha moltes pèrdues 
d’aigua a la canonada, que té el mateix traçat,  està previst treure-la i fer-la passar 
pel lateral, és previst fer-ho per la Mancomunitat d’Aigües.  

 
Segon.- Demana si al seu grup se’ls farà tramesa de les actes de la Junta de 
Govern Local. L’alcalde respon que al proper ple se’ls hi donarà còpia de les actes 
aprovades per aquest òrgan. 
 
Tercer.- Demana al regidor Gerard Barcons la periodicitat dels plens de la 
Mancomunitat d’Abastament d’Aigües del Solsonès. El regidor respon que cada 2 
mesos.  
 
Quart.- Pregunta a l’alcalde si ja està finalitzada la web municipal. L’alcalde respon 
que encara no.   

 
 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
dos quarts i cinc de deu de la nit, de la qual s’estén la present acta, que una 
vegada llegida i trobada conforme la signa amb mi l’alcalde.   
  
 
L’ALCALDE       LA SECRETÀRIA 
                          
 
 
                              
 

 

 

 

 

 


