
 

ACTA DEL 9 DE MAIG DE 2016 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 05/16 
Data: 9 de maig de 2016     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:00 hores a 22:00 hores 

 
Hi assisteixen: 
Josep Colell Solé – Alcalde grup municipal ERC  
Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC    
Gerard Barcons Torra – Regidor grup municipal ERC  
Domènec Vendrell Vila– Regidor grup municipal CIU 
Joan Vendrell Segues – Regidor 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 l’acta de les sessió anterior. 
 

Seguidament el President demana al secretari que llegeixi l’acta de la sessió ordinària 
del dia 4 d’abril de 2016, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

2. Aprovació provisional de l’expedient de modificació puntual del poum 
“modificació de l’art 127.3.2 de les normes urbanístiques” 
 
Atès que en data 2 de juny de 2014 el Ple d’aquesta Corporació va aprovar inicialment 
el projecte de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Llobera 
(modificació de l’article 127.3.2 de les normes urbanístiques). 
 
Atès que l’expedient ha estat sotmès a informació pública durant el termini d’un mes, 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida n.º 120, de data 25 
de juny de 2014, i en el periòdic Regiò 7 de data 20 de juny de 2014. 
 
Atès que simultàniament al tràmit d’informació pública, es va sol·licitar informe al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, informe 
que va ser emès en data 7 d’abril de 2015 en el sentit que consta a l’expedient.. 
 
Atès que durant el període d’informació pública, no s’han presentat al·legacions  
 
De conformitat amb allò que estableixen els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple, per unanimitat, adopta 
el següent 



ACORD 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Llobera( modificació de l’article 127.3.2 de les normes urbanístiques). 
 
SEGON. Remetre la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Llobera( modificació de l’article 127.3.2 de les normes urbanístiques) en unió de tot 
l’expedient tramitat a la comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central 
perquè procedeixi a la seva aprovació definitiva. 
 
TERCER.- Facultar l’Alcalde President de l’Ajuntament tan àmpliament com en dret 
sigui possible per a l’execució dels presents acords”. 
 
 

3. Aprovació de l’acta de delimitació TM amb Olius.       
 
Es dona compte al Ple de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Llobera i Olius de data 16 de març de 2011 als efectes de la seva 
aprovació per part del Ple de l’Ajuntament. 
 
Vist el que disposa l’article 31.4 del Decret 209/2015, de 22 de setembre, pel qual 
es modifica 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. 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals 
de Llobera i d’Olius de data 16 de març de 2011. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local. 
 
TERCER.- Facultar l’Alcalde President en Josep Colell Solé tan àmpliament com en 
dret sigui possible per a l’execució dels anteriors acords. 
 
 

4. Designació del tècnic Municipal per a la Junta Pericial Municipal del 
Cadastre. 
 
Vista la nova Junta Pericial Municipal del Cadastre creada al municipi de Llobera, el 
proposa nomenar al Sr. Jaume Cuadrench Bertran com a tècnic municipal de la 
mateixa 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA 

 
PRIMER.- Nomenar com a tècnic municipal de la Junta Pericial Municipal del 
Cadastre al SR. Jaume Cuadrench Bertran. 
 



SEGON.- Facultar a l’Alcalde, o regidor a qui delegui, a signar tots aquells 
documents necessaris per a dur a terme les actuacions necessàries per a fer efectius 
aquests acords. 
 
 

5. Sol·licitud de la Direcció General del Cadastre l’aplicació de coeficients 
de revalorització per l’any 2017. 
 
Atès que la Direcció General del Cadastre ha tramès dos models per tal d’aplicar els 
coeficients de revalorització per l’any 2017 i consecutius.  
 
Atès que l’Ajuntament de Llobera no està interessat en aplicar cap nou coeficient al 
seu municipi. 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA 

 
PRIMER.- L’Ajuntament de Llobera no aplicarà cap coeficient de revalorització per a 
l’any 2017 al seu municipi. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Direcció General del Cadastre. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde, o regidor a qui delegui, a signar tots aquells 
documents necessaris per a dur a terme les actuacions necessàries per a fer efectius 
aquests acords. 
 
 

6. Sol·licitar un ajut econòmic al Consell Comarcal per activitats de la Festa 
Major. 
 
Atès l’edicte publicat al BOP núm. 78 de 25 d’abril de 2016, de convocatòria de 
subvencions del Consell Comarcal del Solsonès, per a activitats culturals i socials de 
la comarca del Solsonès. 
 
Atès que la Festa Major del municipi de Llobera és una activitat cultural i social 
important pel municipi i per la comarca i aquesta activitat pot ser objecte de ser 
subvencionada per l’esmentada convocatòria. 
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Sol·licitar una subvenció al Consell Comarcal del Solsonès, d’acord amb 
l’anunci de la convocatòria de concessió de subvencions publicat al BOP núm. 78 de 
25 d’abril de 2016, per a finançar part de les despeses derivades de la Festa Major 
de Llobera, per un import de 200 €. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per signar els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 

7. Sol·licitar un ajut econòmic al Consell Comarcal per Fira de l’Empelt. 
 



Atès l’edicte publicat al BOP núm. 78 de 25 d’abril de 2016, de convocatòria de 
subvencions del Consell Comarcal del Solsonès, per a activitats culturals i socials de 
la comarca del Solsonès. 
 
Atès que la Fira de l’Empelt de Llobera impulsa activitats de caire social i cultural 
d’interès tant pel municipi com per la comarca i aquesta activitat pot ser objecte de 
ser subvencionada per l’esmentada convocatòria. 
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
PRIMER.- Sol·licitar una subvenció al Consell Comarcal del Solsonès, d’acord amb 
l’anunci de la convocatòria de concessió de subvencions publicat al BOP núm. 78 de 
25 d’abril de 2016, per a finançar part de les despeses derivades de la Fira de l’Empelt 
de Llobera de l’any 2016, per un import de 200 €. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per signar els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 
8. Sol·licitud d’ajut econòmic presentada per l’Associació Solidària 

Petjades per la cargolada que duu a terme en pro d’AMISOL dins el marc 
de la Fira de St. Isidre. 

 
Vista la sol·licitud de col·laboració de l’Associació Solidària Petjades, presentada a 
aquest Ajuntament amb NRE 109 de data 4 de maig de 2016, en la qual sol·liciten 
un ajut econòmic per la compra de carbó per dur a terme la cargolada solidària a la 
Fira de Sant Isidre. 
 
Atès que cada any es col·labora amb un sac de carbó facturat a aquesta entitat. 
 
Per tot l’anterior, per unanimitat  ACORDA: 
 
PRIMER.- S’acorda col·laborar amb la compra d’un sac de carbó per tal que 
l’Associació Petjades dugui a terme la cargolada solidària durant la Fira de Sant 
Isidre 2016. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’Associació solidària Petjades.  
 
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 19/16 de data 31 de març de 2016, d’aprovació de 
factures i pagaments.  
 
Decret d’alcaldia número 20/16 de data 5 d’abril de 2016, d’aprovació de factures 
i pagaments.  
 
Decret d’alcaldia número 21/16 de data 13 d’abril de 2016, de contractació de 
l’administrativa per urgència Maria Ester Vilafranca Casafont.  
  



Decret d’alcaldia número 22/16 de data 15 d’abril de 2016, d’aprovació de factures 
i pagaments.  
 
Decret d’alcaldia número 23/16 de data 18 d’abril de 2016, d’aprovació de factures 
i pagaments.  
 
Decret d’alcaldia número 24/16 de data 26 d’abril de 2016, d’aprovació de 
pagament de la resta del pagament per l’adquisició dels terrenys destinats a la 
instal·lació d’una bàscula municipal. 
 
El regidor Joan Vendrell demana què es farà amb el terreny de la bàscula tenint en 
compte que no hi ha pressupost per acabar l’actuació i manifesta la seva oposició a 
l’adquisició d’un terreny per part de l’ajuntament sense una finalitat definida. També 
demana de quin pressupost són aquests diners, al que es respon que ho diu l’acord 
de l’11 de març de 2013 i que se suposa que correspon a pressupost de l’any 2013. 
 
Decret d’alcaldia número 25/16 de data 28 d’abril de 2016, d’aprovació de factures 
i pagaments. 
 
Decret d’alcaldia número 26/16 de data 29 d’abril de 2016, d’aprovació de factures 
i pagaments. 

 
 

10.  Assumptes sobrevinguts  
 
No n’hi ha 

 

11. Informes de presidència i de regidories 
 
. L’alcalde Informa que s’han cobrat les subvencions pendents de la Generalitat i explica 
el detall de les mateixes. 

 
. L’alcalde informa que la veïna de Cal Xima ha demanat grava pel camí. Es parla que a 
aquesta casa no hi viu ningú i que per tant ho arreglaran al moment que hi visquin. 
 
. L’alcalde informa que el Fons Català de Cooperació ha demanat una col·laboració pels 
damnificats pel terratrèmol de l’Equador. Atès que no hi ha partida pressupostaria i per 
tant no es col·laborarà amb el Fons. 
  
. L’alcalde informa que la subvenció anual de la Diputació de Lleida per arrendaments i 
subministraments es manté igual que els anys anteriors. 
 
. L’alcalde informa de que l’Associació dels malalts crònics de colitis ulcerosa volen que 
l’Ajuntament s’adhereixi a la campanya “no puc esperar” i que obri els serveis al públic 
diàriament. Un cop deliberat el tema queda clar que les instal·lacions municipals no 
poden romandre obertes sense control i s’acorda proposar-ho al Restaurant Hostal Nou. 
 
. L’alcalde informa que es duran a terme tots els tràmits per ampliar l’operativa per fer les 
transferències bancàries ja que ara el límit el tenim a 3.000,00 € i s’amplia a 7.000,00 €. 
S’aprova per unanimitat. 

 
. L’alcalde informa que el dia 30 de maig es farà el sorteig pels membres de les taules 
electorals del 26 de juny de 2016, ple extraordinari. 
 



12. Precs i preguntes. 
 
No n’hi han 
 

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
les vint-i-dos 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 
                            


