
 

ACTA D’1 DE FEBRER DE 2016 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 2/2016 
Data: 1 de febrer de 2016     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:00 hores a 21:00 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 11 de gener de 2016, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

2. Acord d’adhesió al III Pla comarcal de polítiques de dones 2016-2019.   
 

Atès que el Consell Comarcal del Solsonès ha elaborat el III Pla Comarcal de 
Polítiques de dones del Solsonès (2016-2019). 
 
Atès que aquest Ajuntament forma part del Consell de Dones del Solsonès i és 
voluntat del mateix adherir-se a l’esmentat pla comarcal. 
 
Per tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat acorda: 
 
PRIMER.- L’adhesió de l’Ajuntament de Llobera al III Pla Comarcal de polítiques de 
dones del Solsonès (2016-2019).  
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o la persona a qui delegui per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per fer efectiu aquest acord. 

 
 



3. Sol·licitud de col.laboració econòmica per la Lliga comarcal de botifarra.  
 

Vista la sol·licitud entrada en aquest Ajuntament el dia 15 de gener de 2016, amb 
número 10, presentada per la Sra. Isabel Feixes i Viladrich, en nom com a 
representant de l’associació Cultural de Llobera, i en la que es demana col·laboració 
econòmica per fer front a les despeses en la participació de la Lliga de Botifarra del 
Solsonès 2016.  
 
Atès que aquesta subvenció està prevista nominativament al pressupost vigent. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar un ajut econòmic de 100,00 € a l’Associació Cultural de Llobera 
per a les despeses de la Lliga comarcal de botifarra 2016, advertint que un cop 
efectuada la despesa caldrà justificar les despeses per l’import mínim atorgat. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. Isabel Freixes i Viladrich, com a 
representant 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 aquets acords.  

 

4. Sol·licituds de col.laboració econòmica d’Òmnium Cultural pels premis 
Drac 2016.  
 
Vista la sol·licitud entrada en aquest Ajuntament el dia 14 de gener de 2016, amb 
número 6, presentada pel Sr. Ramon Segués Coromina, en nom i representació 
d’Òmnium Cultural Solsonès, i en la qual es demana col·laboració econòmica per fer 
front a les despeses del Premis Drac de literatura 2016.  
 
Atès que aquesta subvenció està prevista nominativament al pressupost vigent. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar un ajut econòmic de 60,00 € a Òmnium Cultural Solsonès, 
advertint que un cop efectuada la despesa caldrà justificar les despeses per l’import 
mínim atorgat. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Ramon Segués Coromina, com a representant 
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 aquets acords.  

 

5. Sol·licitud de col.laboració econòmica del Consell Comarcal del 
Solsonès per a la Fira de Sant Isidre 2016. 
 

Vista la sol·licitud entrada en aquest Ajuntament el dia 14 de gener de 2016, amb 

número 7, presentada pel Consell Comarcal del Solsonès, i en la què es demana 

col·laboració econòmica en la promoció de la Fira de Sant Isidre de Solsona, els 

dies 13, 14 i 15 de maig de 2016.  

Atès que aquesta subvenció està prevista nominativament al pressupost vigent. 



El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 

PRIMER.- Atorgar un ajut econòmic de 350,00 € al Consell Comarcal del 

Solsonès, per tal de col·laborar en la promoció  de la Fira de Sant Isidre de 

Solsona 2016, advertint que un cop efectuada la despesa caldrà justificar les 

despeses per l’import mínim atorgat. 

SEGON.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès 

TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents 

necessaris per tal de fer efectius aquets acords.  

 
6. Sol·licituds de col.laboració econòmica de l’AMPA de l’Escola Llobera.  

 
Vista la sol·licitud entrada en aquest Ajuntament el dia 7 d’octubre de 2015, amb 
número 239, presentada per la  Sra. Cristina M. Diaz Rochas, en nom i representació 
de l’AMPA de l’Escola de Llobera, i en la què es demana col·laboració econòmica 
per fer front a les despeses de la representació teatral el dia 24 d’abril de 2016.  
 
Atès que aquesta subvenció està prevista nominativament al pressupost vigent. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar un ajut econòmic de 150,00 € a, l’AMPA de l’Escola de Llobera 
per fer front a les despeses de la representació teatral advertint que un cop efectuada 
la despesa caldrà justificar les despeses per l’import mínim atorgat. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. Cristina M. Diaz Rochas, en nom i 
representació de l’AMPA de l’escola de Llobera. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquets acords.  

 

7. Sol·licituds de col.laboració econòmica de la ZER per les jornades 
literàries 2016. 

 
Vista la sol·licitud entrada en aquest Ajuntament el dia 15 de gener de 2016, amb 
número 11, presentada per la Sra. Maria Josep Palau i Galletero, en nom i 
representació del consell Escolar de la Zer El solsonès, i en la què es demana una 
subvenció de 15,00 € per alumne de l’escola de Llobera, per participar en les 
Jornades Literàries 2016. 
 
Atès que aquesta subvenció està prevista nominativament al pressupost vigent. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar un ajut econòmic de 270,00 € al Consell Escolar de la ZER del 
Solsonès, per tal de col·laborar en les despeses de les Jornades Literàries de la ZER 
del Solsonès, advertint que un cop efectuada la despesa caldrà justificar les despeses 
per l’import mínim atorgat. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. Maria Josep Palau i Galletero, presidenta 
del consell Escolar de la ZER del Solsonès. 
 



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

8. Donació de compte de l’informe de morositat del quart trimestre de 
l’exercici 2015. 
 
L’Alcalde dóna la paraula a la interventora, que explica que en virtut del que estableix 
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, s’adjunta l’informe del 4t trimestre 2015 presentat per la interventora 
municipal, sobre el compliment dels terminis  previstos a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 
per al pagament de les obligacions de casa entitat local, que inclou el número i quantia 
global de les obligacions pendents en les que s’està incomplint a la data de finalització 
del quart trimestre de l’exercici 2015, i es procedeix a detallar el resum de la 
informació.  
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA: 
PRIMER.- Ratificar l’informe  trimestral sobre el compliment de terminis previstos en 
el pagament de les obligacions de l’entitat local del quart trimestre de l’exercici 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.   

 
9. Moció de suport a la Marxa Som. 

 
Tot seguit l’Alcalde presenta al Ple la següent moció, rebuda per part del Consell 
Comarcal del Solsonès  i que literalment és com segueix: 

 
MOCIÓ DE SUPORT A LA MARXA SOM AL SEU PAS 

 PER A LA COMARCA 
 
La Marxa Som (www.lamarxasom.cat)  és una caminada popular que recorrerà 
totes les comarques del Principat de Catalunya el juny i juliol de 2016 en 4 columnes 
que confluiran a Montserrat el 31 de juliol, seguint l’itinerari de la ruta de senderisme 
cultural El Camí (www.elcami.cat). 
 
Es tracta d’un exercici de participació que, a més de recórrer el país físicament, 
organitzarà assemblees a les poblacions per recollir la veu de cada municipi en 
relació al model de democràcia participativa que volem, a fi d’implicar tota la societat 
en un país i un món millors i per a tots. 

 
La Marxa Som, com a moviment transversal de país, està integrada per totes 
aquelles persones, organitzacions i administracions que s’hi vulguin adherir i que hi 
vulguin participar. 

 
A nivell operatiu, està coordinada per l’associació Pas: Amics d’El Camí -  Serveis 
de Participació i Sostenibilitat, entitat que coordina la ruta nacional EL Camí per la 
qual transcorrerà La Marxa Som, alhora membre del projecte Reinicia Catalunya 
(www.reiniciacatalunya.cat).  

  
El Camí és una ruta de senderisme cultural que, amb un traçat continu i 
senyalitzat, enllaça camins i rutes existents de totes les comarques i illes de 
parla catalana, permetent conèixer vivencialment la cultura, la història, el 
paisatge i les gents de cada terra. El Camí és un projecte col·laboratiu que es va 
iniciar l'any 2003, consta d’uns 5.000 km i més d’11.000 amics del Camí. Compta 
amb el reconeixement dels Parlaments de Catalunya i de les Illes Balears com a 
projecte d’interès general pel país des del punt de vista cultural, social i turístic. 
 

http://www.lamarxasom.cat/
http://www.elcami.cat/
http://www.reiniciacatalunya.cat/


Atès que la Marxa Som es durà a terme els mesos de juny i juliol de 2016 seguint 
l’itinerari d’El Camí, recorrent a peu totes les comarques del Principat de Catalunya. 

 
Atès que el moment històric que vivim com a país demana d’instruments d’abast 
nacional que facilitin la participació de tota la població en els afers públics. 

 
Atès que l’Ajuntament de Llobera compta entre els seus compromisos i objectius 
el foment de la participació ciutadana i la millora dels actuals reptes socials i 
nacionals, en pro d’una societat més justa, pròspera i sostenible. 

 
Atès que la Marxa Som pretén ser un instrument de democràcia participativa al 
servei del país, un exercici de llibertat i un instrument més per assolir la plenitud 
nacional de forma col·lectiva. 

 
Atès que tothom qui vulgui podrà participar en la Marxa Som de diferents maneres: 

 
a. Formant grups locals d’acollida (GLA) per acollir l’arribada de la Marxa, preparar 

actes culturals i lúdics, l’allotjament i els àpats. 
 
b. Caminant les etapes que cadascú esculli segons la pròpia capacitat, voluntat i 

disponibilitat. 
 

c. Participant a les assemblees locals per opinar sobre el model de país que volem. 
 

Atès que la Marxa Som està previst que passi pel municipi de Llobera. 
 
Per tot això, sol·licitem al Ple Municipal l’aprovació dels següents: 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Llobera s’adhereix formalment a la Marxa Som perquè 
considera que és un esdeveniment d’interès públic, perquè contribueix a la 
vertebració del país i perquè fomenta la democràtica participativa.   
 
SEGON.- L’Ajuntament de Llobera es compromet a facilitar les infraestructures i 
serveis necessaris, dins les seves possibilitats, per al bon funcionament de la Marxa 
Som, com ara:  
 

 Espais on puguin dormir els caminants que arribin al municipi. 

 Infraestructura i logística per als àpats populars en cas de realitzar-se’n. 

 Facilitar la seguretat i ordre públic necessaris durant el pas de la Marxa, així 
com la cobertura sanitària. 

 Espais per realitzar les assemblees participatives i, en el seu cas, facilitadors 
del procés participatiu per garantir-ne la qualitat i la participació de tothom. 

 Difondre la participació en La Marxa Som entre la seva població i el teixit 
econòmic local a través dels mitjans de què disposi. 

 Disposar en bon estat de senyalització l’itinerari d’El Camí al seu terme 
municipal i nucli urbà, així com la seva promoció i manteniment en tant que 
infraestructura turística de senderisme cultural d’abast nacional, en pro dels 
seus potencials beneficis socials, culturals i econòmics per al municipi i 
comarca. 

 
TERCER.- L’Ajuntament de Llobera es compromet a fomentar aquest 
recolzament entre els municipis de la seva comarca i a coordinar-s’hi en allò que 
calgui. 
 
QUART.- Traslladar aquests acords a l’Associació PAS-Amics d’El Camí 
(elpas@elcami.org), al Consell Comarcal del Solsonès, a presidència de la 
Diputació de Lleida, a presidència del Parlament de Catalunya i a presidència del 
Govern de la Generalitat de Catalunya. 

mailto:elpas@elcami.org


 
 
 

10. Moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya. 
  
Tot seguit l’Alcalde presenta al Ple la següent moció: 

 
RESOLUCIÓ 
 
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a 
les passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en 
escons de les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui 
un estat independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta 
per l’obertura d’un procés constituent no subordinat. 
 
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació 
d’un estat català independent en forma de república. 
 
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent 
ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura 
constitució catalana.  
 
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures 
necessàries per fer efectives aquestes declaracions. 
 
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim 
de trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i 
d’hisenda pública. 
 
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió 
del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió 
democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions 
de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat 
de legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres 
sentències. 
 
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir 
aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, 
massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els 
nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora. 
 
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les 
normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de 
blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les 
institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució. 
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de 
fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma 
de república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió 
Europea i del conjunt de la comunitat internacional. 
 
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets 
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol. 
 
1. Pobresa energètica 



Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als 
subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la 
pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, 
de manera que es garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua 
potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc 
d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació. 
 
2. Habitatge 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge 
digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula 
la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de 
garantir que en processo de desnonament de l’habitatge habitual que afectin 
persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per 
a poder fer efectiu el desnonament, el principi de reallotjament adequat de les 
persones i unitats familiars afectades. 
 
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions 
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com 
és el cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a 
l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials i per 
a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. 
 
3. Sanitat 
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal 
a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut 
(CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot 
quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària 
del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. 
Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius 
econòmics. 
 
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme 
nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària. 
 
4. Educació 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona 
part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la 
qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta 
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, 
s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a 
les competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al 
model educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als 
consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb 
aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria d’educació 
per la plena vigència i el respecte de les competències establertes en favor de les 
administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de 
la comunitat educativa. 
 
5. Garantia de les llibertats públiques 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, 
recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, 



avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els 
preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals 
emparats per textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans o 
el e Conveni europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu 
dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar 
en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el 
respecte dels drets fonamentals esmentats. 
 
6. Administracions locals 
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals 
catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les 
eines de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de 
l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en desplegament 
de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de competències 
als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de la priorització de 
l’activitat econòmica privada.  
 
7. Refugiats 
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, 
el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les 
Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al 
màxim nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en 
aquest àmbit pel Govern espanyol. 
 
8. Dret a l’avortament 
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei 
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 
 
9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute 
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur 
govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la 
càrrega del deute en el conjunt de la despesa. 
 
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments 
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i 
manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus 
d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els 
concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant 
l’amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i 
eliminant el cost excessiu del capital. 
 
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la 
Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar 
acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que 
permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la urgència 
social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada 
en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han 
d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social. 
 
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur 
govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris. 
 



Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els 
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del 
pagament dels interessos amb finalitats socials.” 
En sentència dictada el 2 de desembre de 2015, amb una celeritat històrica, el 
Tribunal Constitucional va resoldre el recurs interposat per Govern espanyol, 
estimant-lo i declarant la inconstitucionalitat i la nul·litat d’aquesta resolució. 
 
Malgrat els Ajuntaments no tinguin competència directa en relació al contingut de la 
Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sí que poden efectuar una declaració 
política de suport a l’esmentada resolució, amb consciència de la seva nul·la 
incidència jurídica, però sí com a constatació d’una aspiració democràtica d’una part 
important de la població de Catalunya. 
 
Atesos aquests fets es proposa al ple de l’ajuntament de Llobera l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- Manifestar el ple suport de l’ajuntament de Llobera a la resolució 1/XI del 
Parlament de Catalunya, com expressió de la voluntat d’una part majoritària de la 
població del municipi.  
 
SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de 
Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis 
per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM)”. 
 
Sotmesa a votació la moció, S’APROVA per unanimitat.  

 
11. Assumptes sobrevinguts.      

 
No n’hi ha. 

 

12. Donació de compte de decrets d’alcaldia.      
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 
Decret d’alcaldia núm. 1/16, de 7 de gener de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 2/16, de 12 de gener de 2016, de contractació de la Sra. 
Esther Vilafranca Casafont mitjançant un contracte laboral temporal d’interinitat amb 
una jornada parcial de 25 hores setmanals per a cobrir el període d’incapacitat 
temporal de la persona titular de la plaça. 
 
Decret d’alcaldia núm. 3/16, de 15 de gener de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  

 

13. Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Explica que va assistir a una xerrada a la Diputació de Lleida es va informar 
del proper procediment de regularització cadastral que es durà a terme al municipi i 
que s’iniciarà aquest mes de febrer.  

 



Segon.- En relació a una sol.licitud de col.laboració econòmica presentada a aquest 
ajuntament per a la Festa dels Pubills d’enguany, informa que ha estat retirada 
perquè finalment aquest any la festa no es farà.  
Tercer.- Informa que des de la Xarxa Local de Televisions han promogut un concurs 
que porta per títol “Joc d’Anfitrions” i es demana a la gent del municipi si algú vol 
concursar-hi.  
 
Quart.- Explica que s’ha editat el llibre “L’Hospital de Llobera” i es demana 
col.laboració econòmica per import de 80 €. En cas que es col.labori es farà constar 
l’agraïment i es faria entrega d’un exemplar. Proposa col·laborar-hi i la resta de 
membres del ple s’hi mostren d’acord.  
 
Cinquè.- Fa saber que l’àvia de la Dolors Caelles celebrarà properament els seus 100 
anys i s’ha convidat als membres de l’ajuntament a un berenar al local social el dia 4 
d’abril.  
 
Sisè.- L’empresa contractada pels treballs de comptabilitat ha presentat un 
pressupost per l’exercici 2016, que contempla un augment dels seus honoraris atès 
que l’entrada en vigor de la nova instrucció de comptabilitat suposa un increment de 
la feina que cal realitzar.  
 
Setè.- Per últim informa que es troba en exposició pública el Catàleg de Paisatge de 
les Comarques Centrals per tal que s’hi puguin presentar les al.legacions que es 
considerin oportunes.  

 

14. Precs i preguntes. 
 
No n’hi ha. 
 

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

 

 

 

 

 
 


