
 

ACTA DE 14 DE DESEMBRE DE 2015 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 17/2015 
Data: 14 de desembre de 2015     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:00 hores a 20:55 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 2 de novembre de 2015 i l’acta de sessió extraordinària del dia 23 
de novembre de 2015, les quals s’aproven per unanimitat dels assistents. 

 
 

2. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 4/2015. 
 

Vista l’existència de despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici 
següent, per a les que el crèdit consignat en el vigent pressupost de la 
Corporació és insuficient i no ampliable, i atès que es poden efectuar 
anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions del pressupost vigent no 
compromeses, les dotacions de les quals s’estimen reductibles sense 
pertorbació del servei respectiu, per l’Alcaldia es proposà la concessió d’un 
suplement de crèdit finançat mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres 
aplicacions. 
 
Atès que amb data 1 de desembre de 2015, l’Alcaldia va emetre una memòria 



en la que s’hi especifica la modalitat de modificació del crèdit, el finançament 
de la operació i la seva justificació. 
 
Atès que amb data 1 de desembre de 2015 la Secretaria va emetre un informe 
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Atès que amb data 10 de desembre de 2015 la Intervenció informà 
favorablement la proposta de l’Alcaldia. 
 
Vist l’informe proposta de la Secretaria i de conformitat amb el que disposa 
l’article 177.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l’article 22.2.e) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 
4/2015, en la modalitat de suplement de crèdit, finançat mitjançant anul·lacions 
o baixes de crèdits d’altres aplicacions del pressupost vigent no compromesos, 
sense que es vegi pertorbat el servei respectiu, d’acord amb el següent detall: 

 

 

Pressupost de despeses 

 
 
 

Aquesta modificació es finança amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits 
d’altres aplicacions, en els següents termes: 

 
Anul·lacions o baixes en aplicacions de despeses 

 

APLICACIÓ 
PRESS. 

DESCRIPCIÓ 
 

CONSIGNACIÓ 
INICIAL 
 

BAIXES O 
ANUL·LACION
S 

CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVA 
 

APLICACIÓ 
PRESS. 

DESCRIPCIÓ 
 

CONSIGNACIÓ 
INICIAL 
 

CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVA 
 

22609/338 Festes populars 3.000,00 € 3.044,75 € 

46500/1621 Consell Comarcal (recollida rural) 5.000,00 € 8.200,00 € 

46501/231 Consell Comarcal (serveis socials) 1.900,00 € 2.400,00 € 

46504/920 Consell Comarcal (SAT) 5.066,00 € 5.491,00 € 

48001/312 A famílies i institucions sense ànim de 
lucre 

60,00 € 100,00 € 

48002/321 A famílies i institucions sense ànim de 
lucre 

150,00 € 210,00 € 
 

48003/334 A famílies i institucions sense ànim de 
lucre 

1.280,00 € 1.305,00 € 



21000 Arranjament i 
manteniment de 
béns naturals 

20.000,00 € 4.294,75 € 15.705,25 € 

 
 

 
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en el 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida, durant un termini de quinze dies, 
durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions 
davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el 
citat termini no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà 
d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 
 
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. Acord sobre la procedència de l’alteració dels termes municipals de 

Llobera i Biosca. 
 

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.  
 
Atès que l’expedient s’ha sotmès al tràmit d’informació pública pel període de 60 
dies mitjançant anunci exposat al tauler d’anuncis de l’ajuntament i al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya núm. 6874, de 19 de maig de 2015 i no s’han presentat 
al·legacions dins ell termini establert, segons consta al certificat de secretaria de 
data 30 de juliol de 2015, el qual forma part de l’expedient. 
 
Atès que l’expedient s’ha sotmès a informe de l’Ajuntament de Biosca, el Consell 
Comarcal del Solsonès i el Consell Comarcal de la Segarra, els quals s’han rebut 
tots ells, essent de caràcter favorable a l’alteració dels TM.  
 
Atès que, com a conseqüència dels informes dels organismes afectats no ha variat 
la proposta inicial d’alteració dels TM i no és necessària per tant l’adequació de la 
documentació presentada.  
 
 
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 14 del mateix text legal estableix les fases de la instrucció del procediment, 
concretant en el seu punt 4 que transcorreguts els terminis que estableixen els 
apartats anteriors, l’ens local corresponent ha d’adoptar un acord, per majoria 
absoluta del nombre legal dels seus membres, sobre la procedència de l’alteració i 
sobre les reclamacions i les al·legacions formulades.  
 
L’article 52.2.b) del TRLMRLC atribueix al Ple l’adopció dels acords relatius a 
l’alteració del terme municipal.  
 
D’acord amb els motius expressats, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Acordar la procedència de l’alteració parcial dels termes municipals de 
Llobera i Biosca, d’acord amb tota la documentació que consta a l’expedient, tal com 
estableix l’article 14.4 del 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. 
 
SEGON.- Fer tramesa de tot l’expedient al Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya per tal que la Direcció 
General d’Administració Local elabori un informe sobre la seva procedència en el 
termini de dos mesos.  
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Biosca. 
 
QUART.- 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 del nombre legal dels seus membres.   
 

 



4. Sol·licitud de col·laboració econòmica de l’equip de futbol sala de 
Llobera.  

 
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 de participació de la Lliga Comarcal de 
Futbol Sala. 
 
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 450 € a l’Equip de Futbol Sala 
de Llobera per la seva participació a la Lliga Comarcal.  
 
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. Aprovació, si s’escau, de la proposta de moció de la Unió de Pagesos 
de Catalunya davant la retallada del 48% dels ajuts del 2014 a les zones 
de muntanya i desfavorides de Catalunya.  

  
L’alcalde proposa al Ple l’aprovació de la següent moció: 

 
“La Política Agrària Comuna té en compte l’estructura social de l’agricultura i les 
desigualtats estructurals i naturals entre les diverses zones del territori de la Unió 
Europea. En aquest sentit s’han adoptat mesures especials adaptades a les zones 
agràries més desfavorides en quan a les condicions naturals de producció, en 
particular les adreçades a mantenir unes rendes raonables a la pagesia d’aquestes 
zones, amb la finalitat de garantir el manteniment de l’espai natural en les zones de 
muntanya i en determinades zones desfavorides, ja que la pagesia contribueix amb 
la seva activitat a una funció fonamental al respecte, doncs el previsible 
deteriorament d’aquestes zones agràries respecte a les altres zones agràries de la 
Unió Europea i l’existència de condicions de vida i de treball amb handicaps 
afavoreixen l’èxode agrari i rural, que es podria manifestar amb el temps en 
l’abandonament de terres abans mantingudes, i perjudicarien la viabilitat i 
poblament de zones la població de les quals depèn en bona mesura de l’economia 
agrària. 
 
Les zones de muntanya i les zones desfavorides fora de les de muntanya abasten 
352 municipis a Catalunya, la totalitat dels municipis de les comarques de l’Alt 
Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Priorat, 
la Ribera d’Ebre, el Ripollès, el Solsonès, la Terra Alta i la Val d’Aran, la quasi 
totalitat dels municipis de les comarques del Berguedà, la Conca de Barberà, les 
Garrigues i la Garrotxa i a les comarques de l’Alt Camp, l’Alt Empordà, l’Anoia, el 
Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Moianès, la Noguera, Osona, el Pla de 
l’Estany, la Segarra, el Segrià, la Selva, l’Urgell, el Vallès Occidental i el Vallès 
Oriental una part dels seus municipis.  En l’actualitat, els ajuts de les 
indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i en zones desfavorides 



fora de les de muntanya abasten una superfície de més de 260.000 hectàrees que 
corresponen a poc més de 5.000 explotacions agràries. 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la Unió de Pagesos de 
Catalunya, va fer una primera millora significativa, el 2007, en els ajuts de les 
indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i en zones desfavorides 
fora de les de muntanya, en disposar per primera vegada, des de la incorporació 
de l’Estat a la llavors Comunicat Econòmica Europea, de la possibilitat de 
configurar aquestes mesures en un Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 
propi. Una segona millora significativa, el 2011, es va fer, de nou a proposta de la 
Unió de Pagesos de Catalunya, a instàncies de la Resolució 671/VIII del Ple del 
Parlament de Catalunya, sobre el món agrari que instava unànimement al Govern a 
“modificar el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007–2013, per tal 
d’adequar els imports actuals de les indemnitzacions compensatòries en zones de 
muntanya i en zones desfavorides fora de les de muntanya als costos addicionals i 
les pèrdues d’ingressos reals a Catalunya per les dificultats que planteja la 
producció agrària en aquestes zones”. 
 
El Govern de la Generalitat, a iniciativa de la Unió de Pagesos de Catalunya, va 
acordar amb el conjunt de les organitzacions agràries més representatives de 
Catalunya, en el marc de la Taula Agrària celebrada el 2 de juliol del 2014, que els 
ajuts per a les indemnitzacions compensatòries, junt a la incorporació de joves i els 
ajuts a la modernització de les explotacions agràries siguin prioritaris en la 
programació del PDR de Catalunya, període 2014-2020 i en l’ús dels fons del 
desenvolupament rural, acord recollit unànimement a la Resolució 739/X del Ple 
del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari que insta al Govern a “respectar-
ne les prioritats” acordades a l’esmentada Taula Agrària. 
 
Arran de la liquidació del PDR de Catalunya, període 2007-2013, tot allunyant-se 
dels acords de la Taula Agrària i del Parlament de Catalunya i malmetent 
l’economia de la pagesia professional de les zones de muntanya i desfavorides de 
Catalunya el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha 
efectuat, durant el mes d’octubre del 2015, el pagament parcial d’un 52% dels ajuts 
d’indemnització compensatòria corresponents a l’any 2014 respecte a les zones de 
muntanya de Catalunya i que també vol traslladar a les zones desfavorides de 
Catalunya les properes setmanes, per tot això el Ple de l’Ajuntament de Llobera 
aprova: 
 
1.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a modificar el PDR de 
Catalunya, període 2014-2020 per tal de fer front al 48% restant de l’ajut per a les 
indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i al 100% en zones 
desfavorides fora de les de muntanya del 2014, sense que això suposi una 
reducció de l’esforç anual del suport en aquestes mesures els propers anys. 
 
2.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció, amb el prec a la Presidenta del Parlament 
de que en faci arribar una còpia a cada grup parlamentari, a: 
 
-  Molt Honorable Sra. Carme Forcadell i Lluís 
      Presidenta del Parlament de Catalunya 
      Parc de la Ciutadella, s/n  
      08003 BARCELONA 
 
-  Honorable Sr. Jordi Ciuraneta i Riu 
      Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
      Gran Via de les Corts Catalanes, 612–614 



      08007 BARCELONA 
 
-  Sr. Joan Caball Subirana 
     Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya 
     C/ Ulldecona, 21-31 2a planta 
     08038 BARCELONA”  
 
- Ramon Sala Simon 

Coordinador comarcal de la Unió de Pagesos de Catalunya 
Avda. Cardenal Tarancon, 31 
25280 Solsona 
(Lleida)” 

 
Sotmesa a votació S’ACORDA per unanimitat dels ó presents l’adhesió de 
l’Ajuntament de Llobera a la moció i s’acorda trametre-la als càrrecs que s’indiquen 
en la mateixa.  

 
 

6. Assumptes sobrevinguts.      
 
Sotmesa a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts, 
S’APROVA per unanimitat. 
 

 
(1) Nomenament del representant de Llobera al Consell Consultiu de la 
Gent Gran.  

 
Atès que s’ha de procedir a designar el representant del municipi en l’òrgan 
col·legiat del Consell Consultiu de la Gent Gran, on aquest Ajuntament hi té 
representació. 
 
A proposta del regidor Jaume Badia i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Nomenar al Sr. Josep M. Vilà Cots com a representant al Consell de 
Dones del Solsonès i el Sr. Josep Cantó Ribera com a suplent. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots aquells documents que siguin 
necessaris per a fer efectius aquests acords. 

 
 

7. Aprovació de factures i pagaments. 
 

Tot seguit, s’aproven les següents factures i se n’ordena el seu pagament: 
 

BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT (€)  

Josep Colell Solé Quilometratge i dietes 64,73 € 

Jaume Badia Satorra Quilometratge 77,85 € 

 
 
8. Donació de compte de decrets d’alcaldia.      



 
Tot seguit es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 
Decret d’alcaldia núm. 61/15, de 4 de novembre de 2015, d’aprovació del cost 
efectiu dels serveis que presta l’Ajuntament de l’exercici 2014. 
 
Decret d’alcaldia núm. 62/15, de 9 de novembre de 2015, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament. 
 
Decret d’alcaldia núm. 63/15, de 11 de novembre de 2015, d’aprovació del 
conveni entre l’Ajuntament de Llobera i el Consell Comarcal del Solsonès per dur a 
terme la contractació de personal que ha de dur a terme el projecte de manteniment 
d’espais públics. 
 
Decret d’alcaldia núm. 64/15, de 11 de novembre de 2015, de d’acceptació de la 
comunicació ambiental per a la tinença de 20 pollastres a la casa Xico. 
 
Decret d’alcaldia núm. 65/15, de 11 de novembre de 2015, de sol·licitud d’alta al 
Consorci AOC del servei de transparència. 
 
Decret d’alcaldia núm. 66/15, de 16 de novembre de 2015, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 67/15, de 19 de novembre de 2015, de convocatòria de la 
propera sessió ordinària de la Junta de Govern Local per al dia 23 de novembre de 
2015. 
 
Decret d’alcaldia núm. 68/15, de 24 de novembre de 2015, de reconeixement a la 
Sra. Sara Torrecillas Angrill i a la Sra. M. Dolors Caelles Colell, de la recuperació 
d’una part de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012. 
 
Decret d’alcaldia núm. 69/15, de 24 de novembre de 2015, de renovació del 
domini www.ajuntamentdellobera.cat i l’aprovament d’una bestreta corresponent al 
total de l’import de la factura per import de 374,25 €.  
 
Decret d’alcaldia núm. 70/15, de 4 de desembre de 2015, d’acceptació de la 
comunicació ambiental per a la tinença d’un cavall, 5 gallines, 20 pollastres, 2 galls 
d’indis reproductors i 6 d’engreix per autoconsum a la casa Bertrans. 
 
Decret d’alcaldia núm. 71/15, de 9 de desembre de 2015, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament. 
 
Decret d’alcaldia núm. 72/15, de 10 de desembre de 2015, de desestimació de la 
petició de llicència d’obres sol·licitada pel Sr. Josep Cuadros Vila per a l’execució 
de les obres incloses en el “Projecte d’instal.lació d’explotació porcina d’engreix a la 
finca Cuadros del TM de Llobera”. 
 

 

9. Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 

http://www.ajuntamentdellobera.cat/


Primer.- Informa que la Diputació de Lleida ha concedit l’ajut sol.licitat de 3.000 € 
per a la reparació de la teulada del cementiri de Llobera i accessos, el qual té un 
cost de 3.109,70 €.  
 
Segon.- Comunica que demà s’iniciaran els treballs als camins inclosos en el 
“Projecte d’arranjament i millora de camins al TM de Llobera”.  
 
Tercer.- Informa que el proper ple pertoca celebrar-lo el dia 4 de gener però atès el 
pont de la festivitat de reis, proposa posposar-lo per al proper dilluns dia 11 de 
gener. La resta de membres del ple s’hi mostren d’acord.  
 
Quart.- Explica la modificació dels projecte d’arranjament de camins i l’aprovació 
per part de la Junta de Govern Local del projecte tècnic modificat.   

 
 

10. Precs i preguntes. 
 

El regidor Joan Vendrell proposa que les 4 “cubes” de l’ADF es puguin tancar 
durant l’hivern als magatzems de baix el camp de futbol per a la seva millor 
conservació. S’haurà de provar si hi caben totes. La resta de membres del ple s’hi 
mostren d’acord.  
 

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

 

 

 

 


