
  

ACTA DEL 7 DE MARÇ DE 2016 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 03/16 
Data: 7 de març 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 – 
 
Jose Antonio Romero Tomás, secretari interventor accidental. 

 
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 al secretari que llegeixi l’acta de la sessió ordinària 
del dia 1 de febrer de 2016, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
2. Donar compte al ple de l’escrit de la direcció general d’administració 

local relatius a la fitació de la línia de terme entre els municipis de Llobera 
i Riner.  
 
Atès que s’ha seguit el procediment previst en el Reglament de Demarcació territorial 
i població dels ens locals per tal de portar a terme les operacions de delimitació entre 
el municipi de Llobera i Riner. 
 
Atès que en la tramitació dels expedients de delimitació municipal existeix l’opció 
d’elegir entre la col·locació de fites o coordenades UTM, a elecció dels municipis 
afectats. 
 
El Ple de l’Ajuntament  per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- Procedir a la delimitació dels termes municipals mitjançant la determinació 
precisa de les coordenades UTM. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya 
 



Tercer.- Facultar a l’alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots els 
documents que siguin necessaris per a fer efectiu aquest acord.  
 

3. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Solsonès i l’ajuntament de Llobera per al finançament d’implementació 
de polítiques de dones.       
 

Vist el conveni que el Consell Comarcal del Solsonès ha tramès a aquest Ajuntament 
pel  finançament de la implementació de polítiques de dones a la comarca del 
Solsonès per a l’any 2016 
 
El Ple d’aquest Ajuntament ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Procedir a la signatura del conveni pel finançament de la implementació 
de polítiques de dones a la comarca del Solsonès per a l’any 2016. 
 
SEGON.- Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a la signatura de tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquest acords. 

 
4. Aprovació de l’addenda al Programa anual 2015 per a l’execució del Pla 

Marc de Restauració i Millora Forestal de l’Associació de propietaris 
forestals Rebrot. 
 
Vista l’addenda al programa anual 2015 per a l’execució del Pla Marc de Restauració 
i Millora Forestal de l’Associació de propietaris forestals rebrot. 
 
Atès que en data 28 d’abril de 2003 es va formalitzar un conveni marc de 25 anys 
de col·laboració entre el Consorci Agència Local de Desenvolupament Forestal, 
Associacions de propietaris rebrot i varis municipis de la Catalunya Central. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona en data 22 de febrer de 2007, va aprovar 
la ratificació de la dissolució del Consorci esmentat, assumint per part de la Diputació 
els deures i obligacions d’aquest. 
 
 Atès que la Diputació de Barcelona després d’aprovacions, pròrrogues i nous 
redactats ha proposat l’aprovació d’una addenda que té per objectiu l’ampliació del 
termini d’execució i justificació del programa anual 2015. 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar l’addenda al programa anual 2015 per a l’execució del Pla Marc 
de Restauració i Millora Forestal de l’Associació de propietaris forestals rebrot, amb 
efectes des de l’1 de gener de 2015 fins el 31 de març de 2016, entre la Diputació 
de Barcelona i l’Associació de Propietaris per a la realització de projectes de 
recuperació i valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial previst com 
a conseqüència de la formalització en data 28 d’abril de 2003 del conveni marc de 
25 anys de col·laboració entre el Consorci Agència Local de Desenvolupament 
Forestal, l’Associació de Propietaris Rebrot i els ajuntaments de Cardona, 
Castellfollit de Riubregós, Llobera, La Molsosa, Pinós i Riner per a l’execució i 



redacció d’un projecte de recuperació i valorització de les àrees cremades per a 
l’incendi forestal de l’any 1998 a la Catalunya Central. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat: Oficina tècnica 
de prevenció municipal d’incendis forestals. 
 
TERCER.- Facultar l’Alcalde de l’Ajuntament tan àmpliament com en dret sigui 
possible per a l’execució dels presents acords. 
 

5.  Ratificació de la Declaració del Consell d’Alcaldes del Solsonès sobre 
la mobilitat viària de les comarques centrals amb l’Àrea metropolitana de 
Barcelona. 
 

Vista la tramesa del Consell Comarcal del Solsonès on el Consell d’Alcaldes del 
Solsonès va aprovar l’acord relatiu a la “Mobilitat viària de Barcelona. N’estem Farts”. 
 
El Ple d’aquest Ajuntament ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Ratificar el certificat de l’acord del Consell d’alcaldes relatiu a la Mobilitat 
viària de Barcelona. N’estem Farts”.  
 
SEGON.- Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a la signatura de tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquest acords. 

 

6. Aprovació de la declaració d’oportunitats de l’alteració de termes entre 
Llobera i Olius 
 
Atès que en data 13 de maig de 2013 el Ple de la Corporació va adoptar l’acord d’inici 
d’expedient d’alteració parcial del terme municipal mitjançant la segregació d’una 
superfície de 2,3 Ha per a la seva agregació al Municipi limítrof d’Olius 
 
Vist que amb data 3 de setembre de 2013 es va expedir per la Secretaria certificat en 
el que consta que durant el termini d’exposició pública de l’expedient no s’han 
presentat reclamacions ni al.legacions 
 
Vist l’informe de Secretaría de data 3 de març de 2016 i de conformitat amb el que 
disposen els articles 22.2.b) i 47.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, el Ple de la Corporació, per unanimitat adopta el següent 
 
ACORD 
 
Primer.- Manifestar la conformitat i la procedència de l’alteració parcial del terme 
municipal per obeir a causes motivades i justificades en l’expedient i memòria 
redactada a l’efecte que dona solució a les demandes dels veïns afectats, a l’espera 
de la definitiva aprovació per a espera de la definitiva aprovació pel Govern de la 
Generalitat . 
 
Segon.- Elevar l’expedient a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya , als efectes que, previs els tràmits oportuns, s’aprovi definitivament 
l’alteració del terme municipal pel Govern de la Generalitat. 
 



7. Sol·licitud d’ajut a la ZER del Solsonès 
 
Vista la sol·licitud de col·laboració de la ZER del Solsonès, presentada a aquest 
Ajuntament amb NRE 29 de data 5 de febrer de 2016, en la qual sol·liciten un ajut 
econòmic per a fer front a les despeses telefòniques de la ZER del Solsonès per 
l’any 2016 de 30€. 
 
Atès que aquesta subvenció està prevista nominativament al pressupost vigent. 
 
Per tot l’anterior, per unanimitat  ACORDA: 
 
PRIMER.- S’acorda atorgar un ajut de 30,00 € com a col·laboració a les despeses 
telefòniques de la ZER de l’any 2016, advertint que un cop efectuada la despesa 
caldrà justificar les despeses per l’import mínim atorgat. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la ZER del Solsonès.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per a fer efectiu aquest acord.  

 
8. Sol·licitud d’ajut del Sol del Solsonès 

 
Vista la sol·licitud de col·laboració de l’Associació Sol del Solsonès, presentada a 
aquest Ajuntament amb NRE 39 de data 15 de febrer de 2016, en la qual sol·liciten 
un ajut econòmic per a fer front a les despeses dels diferents projectes que tenen 
engegats. 
 
Atès que aquesta subvenció està prevista nominativament al pressupost vigent. 
 
Per tot l’anterior, per unanimitat  ACORDA: 
 
PRIMER.- S’acorda atorgar un ajut de 100,00 € com a col·laboració a les despeses 
dels diferents projectes de l’Associació, advertint que un cop efectuada la despesa 
caldrà justificar les despeses per l’import mínim atorgat. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’Associació Sol del Solsonès.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per a fer efectiu aquest acord.  

 
9. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 

 
Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 
Decret d’alcaldia número 4/16 de data 27 de gener de 2016, d’aprovació de la 
factura núm. 390, de data 31 de desembre de 2015 emesa per l’empresa 
Excavacions Casas d’Olius S.L. per import de 9.286,75 € i d’aprovació de la 
certificació número 1 de l’obra d’arranjament i millora de camins municipals de 
Llobera.  
 
Decret d’alcaldia número 5/16 de data 29 de gener de 2016, d’aprovació de 
factures i pagaments.  
  



Decret d’alcaldia número 6/16 de data 5 de febrer de 2016, d’aprovació de factures 
i pagaments.  
 
Decret d’alcaldia número 7/16 de data 12 de febrer de 2016, d’habilitació com a 
secretari-interventor accidental de l’Ajuntament a partir del 12 de febrer de 2016 i fins 
a la reincorporació de la secretària interventora titular al Sr. José Antonio Romero 
Tomás.  
 
Decret d’alcaldia número 8/16 de data 15 de febrer de 2016, d’aprovació de 
factures i pagaments. 
 
Decret d’alcaldia número 9/16 de data 17 de febrer de 2016, donant-se per 
assabentat del canvi de titularitat de l’Explotació ramadera de la finca Guerres. 
 
Decret d’alcaldia número 10/16 de data 19 de febrer de 2016, d’aprovació de la 
liquidació del pressupost general 2015. 
 
Decret d’alcaldia número 11/16 de data 26 de febrer de 2016, d’aprovació de 
factures i pagaments. 
 
Decret d’alcaldia número 12/16 de data 29 de febrer de 2016, d’aprovació de 
factures i pagaments. 

 
10.  Aprovació de diverses factures i ordenació de pagaments 

 
No n’hi ha 
 

11.  Assumptes sobrevinguts 
 
No n’hi ha 

 
12. Informes de presidència i de regidories 

 
13. Precs i preguntes. 
 

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
les vint-i-una hores, de la qual s’estén la present acta, que una vegada llegida i 
trobada conforme la signaran tots els assistents.  
  
 
L’ALCALDE       EL SECRETARI 
                            
 
 
 
 
 
 


