
 

ACTA DE 3 D’OCTUBRE DE 2016 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 09/2016 
Data: 3 d’octubre de 2016     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:00 hores a 21:40 hores 
 
Hi assisteixen: 
Josep Colell Solé – Alcalde grup municipal ERC - 
Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC -   
Gerard Barcons Torra – Regidor grup municipal ERC -  
Domènech Vendrell Vila – Regidor del grup municipal CIU – 
  
Excusa la seva absència el regidor Joan Vendrell Segués – Regidor 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 12 de setembre de 2016, la qual s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 

 
 

2. Aprovació inicial de l’establiment de preu públic per a la realització de 
l’activitat de classes de gimnàstica per a la gent gran del municipi.   

 
Atès que l’Ajuntament de Llobera està oferint l’activitat de classes de gimnàstica per 
a la gent gran del municipi i considerant la necessitat d’establir i ordenar determinats 
preus públics per a finançar-les. 
 
Atès que per Provisió de l’Alcaldia de data 20 de setembre de 2016 es sol·licità informe 
de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a aprovar 
l’Ordenança municipal objecte d’aquest acord i considerant l’esmentat informe emès 
en la mateixa data. 

 



El Ple de l’Ajuntament, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, 178 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, i 63 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis de les entitats locals, ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora del preu públic per a 
la realització de l’activitat de gimnàstica per a la gent gran del municipi, la qual 
s’adjunta a aquesta acta com Annex I. 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d’aquells veïns o 
associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l’ordenança, per un 
termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels 
mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè 
aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que 
estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat 
termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 

 
TERCER. Facultar a l’Alcalde per a subscriure i firmar tota classe de documents 
relacionats amb aquest assumpte. 
 

 

3. Assumptes sobrevinguts.      
 
No n’hi ha. 

 
 

4. Donació de compte de decrets d’alcaldia.      
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 
Decret d’alcaldia núm. 46/16, de 5 de setembre de 2016, d’aprovació de l’adhesió 
de l’Ajuntament de Llobera al Pla Provincial per a la implantació del Procediment 
Electrònic Simplificat de la Diputació de Lleida.  
 
Decret d’alcaldia núm. 47/16, de 6 de setembre de 2016, d’aprovació de les línies 
fonamentals del pressupost per a l’exercici 2017.  
 
Decret d’alcaldia núm. 48/16, de 6 de setembre de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 49/16, de 22 de setembre de 2016, de presentació davant 
el Consorci AOC de la sol·licitud d’alta al servei de Registre Únic.   

 
 

5. Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.-  En relació al passat Consell d’Alcaldes, explica la visita de la Sra. Míriam 
Sort, que va visitar el municipi als indrets on cal instal·lar la senyalització.   
 



Segon.- En quant a l’acte de reconeixement de la mestra Marta, finalment va ser 
massa just organitzar-ho per la Fira de l’Empelt i es farà el dia del concert que fan els 
alumnes de l’escola en motiu de les Festes de Nadal.  

 
Tercer.- Informe del correu electrònic que va enviar l’Arnau Abella perquè està previst 
rodar un curtmetratge a la ctra. del Miracle, al TM de Llobera, i demana autorització 
per fer-ho. Se li respondrà en el sentit que adreci la seva petició a al Diputació de 
Lleida, la qual és titular de la carretera.  
 
Quart.- S’ha rebut un mail d’uns nois de Solsona que estan buscant una casa de 
pagès amb opció a compra i també un correu d’una parella que busca casa per llogar 
en un poble petit. 
 
Cinquè.- Per últim, informa que des de l’equip de govern del Consell Comarcal s’ha 
acordat fer una roda de visites per tota la comarca per donar a conèixer els serveis 
que ofereix el Consell i que els veïns i veïnes puguin fer les aportacions que 
considerin oportunes. Es proposa fer-ho a Llobera el 21 ó 28 de novembre. 
 
 

6. Precs i preguntes. 
 
Pren la paraula el regidor Domènech Vendrell i demana si seria possible fer 
actuacions de manteniment al Camí de Sant Salvador perquè està molt malmès. 
Demana que quan econòmicament sigui possible fer actuacions d’aquest tipus, es 
tingui en compte aquesta petició.  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA REALIZTACIÓ DE 
L’ACTIVITAT DE GIMNÀSTICA PER A LA GENT GRAN DEL MUNICIPI 

 
 
ARTICLE 1. Fonament legal 
 
Fent ús de les atribucions conferides en els articles 41 al 47 i 127 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest 
Ajuntament estableix el preu públic per a la realització de l’activitat de gimnàstica per a la gent 
gran. 
 
ARTICLE 2. Naixement de l’obligació 
 
L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei o la realització 
de l’activitat, si bé la Corporació podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial, conforme 
a l’article 46 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
ARTICLE 3. Obligats al pagament  
Està obligat al pagament del preu públic qui es beneficiï dels serveis o activitats pels quals s’hagi 
de satisfer tal pagament. En aquest cas, són persones beneficiàries de l’activitat que es realitza, 
les persones grans empadronades al municipi de Llobera.  
 
ARTICLE 4. Quantia 
La quantia dels drets a percebre pel preu públic serà la següent: 
 
1 € per la realització d’una classe, d’una hora de durada  
 
ARTICLE 5. Cobrament 
 
L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei o la realització 
de l’activitat. 
Les persones beneficiàries de les classes de gimnàstica de la gent gran, podran abonar a les 
oficines de l’ajuntament l’import corresponent a les classes que es duran a terme durant tot el 
mes, que seran els dilluns i els dijous hàbils. En cas que no assisteixin a alguna de les classes o 
no es realitzin per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, l’import abonat es 
deduirà a l’import del mes següent o bé es procedirà a la devolució de l’import corresponent. 
 
En cas que ho desitgin, podran abonar l’import de cada classe un cop s’hagi realitzat. El preu 
públic podrà exigir-se en règim d’autoliquidació. Els deutes per preus públics s’exigiran pel 
procediment de constrenyiment. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
L’acord d’establiment d’aquest preu públic va ser adoptat i la seva ordenança va ser aprovada pel 
Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 3 d’octubre de 2016, i començarà a regir a 
partir del dia 1 de gener de 2017, i seguirà en vigor fins que s’acordi la seva derogació o 
modificació expressa per l’Ajuntament. 
 

 


