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

 
 
Identificació de la sessió  
 
Caràcter: ordinària 
Número: 07/16 
Data: 1 d’agost de 2016     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:30 hores a 22:30 hores 
 
Hi assisteixen: 
 
Josep Colell Solé – Alcalde grup municipal ERC  
Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC    
Domènec Vendrell Vila– Regidor grup municipal CIU 
Joan Vendrell Segués – Regidor grup municipal CIU 
 
Excusa la seva assistència el regidor Gerard Barcons Torra– Regidor grup municipal 
ERC 
 
 
Sílvia Vilaseca i Casafont, secretària interventora 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 número 06/16 de la 
sessió ordinària del dia 30 de maig de 2016, la qual s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
2. Aprovació de les festes locals del calendari laboral per 2017 
 
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues seran locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix 
que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller de Treball, a 
proposta dels municipis respectius. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 46 del Reial Decret 2001/83 
correspon al Ple de la corporació la proposta de festes locals. 
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Atès que si el municipi està format per més d’una entitat, caldrà comunicar les festes 
locals de les mateixes si són diferents de les del conjunt del municipi i, en aquest 
cas, també hauran de ser dues, encara que una d’elles coincideixi amb les 
proposades per al municipi. 
El Ple de la corporació, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.- Proposar com a dues festes locals, a incloure en el calendari laboral per 
a l’any 2017, les dates següents: 
 
24 de febrer i 2 de maig de 2017 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord als Serveis Territorials a la Catalunya Central del 
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui a procedir a la signatura de 
tots els documents necessaris per tal de fer efectiu aquest acord. 
 
 
3. Aprovació de la memòria descriptiva de les reparacions, manteniment i 

conservació i sol·licitud de subvenció del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya (PUOSC) per al període 2016 i 2017 

 
Considerant que la Junta de Govern Local de Llobera del dia 1 d’agost de 2016 no 
s’ha pogut celebrar per manca de quòrum. 
 
Considerant que la Junta de Govern Local de Llobera del dia 1 d’agost de 2016 tenia 
previst, en el seu ordre del dia, el punt sobre l’aprovació de la memòria descriptiva 
de les reparacions i manteniment bienni 2016-2017 per la seva sol·licitud al PUOSC 
manteniment. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 4, les sol·licituds s’han de presentar 
necessàriament, a través de mitjans telemàtics de l’extranet de les administracions 
catalanes i el termini per presentar-les finalitza el 12 de setembre de 2016. 
 
Considerant que no hi ha prevista la celebració de cap sessió de la Junta de Govern 
amb anterioritat a aquesta data, l’Alcaldia avoca la competència, tot donant compte 
del contingut del present acord a la propera Junta de Govern Local de Llobera per 
al seu coneixement i als efectes oportuns.  
 
Així, es proposa el traspàs del punt de la de la Junta de Govern Local de Llobera 
corresponent a l’aprovació de la memòria descriptiva de les reparacions i 
manteniment bienni 2016-2017 per la seva sol·licitud al PUOSC manteniment, a 
l’ordre del dia de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Llobera número 7/16, 
com a assumpte sobrevingut. 
 
A petició de l’Alcaldia, la secretària llegeix la proposta que es presenta a la 
consideració del Ple que diu així: 
 
Mitjançant el Decret 273/2016 de 12 de juliol (DOGC núm. 7168 de data 14.7.2016) 
s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a despeses de 
reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
per al període 2016-2017, i s’obre la convocatòria per aquest període. 
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De conformitat amb el que disposa l’article 4, les sol·licituds s’han de presentar 
necessàriament, a través de mitjans telemàtics de l’extranet de les administracions 
catalanes i el termini per presentar-les finalitza el 12 de setembre de 2016. 
 
Vista la memòria descriptiva, redactada a petició de l’Ajuntament de Llobera, relativa 
a la conveniència i justificació de la sol·licitud de subvencions per a despeses de 
reparacions, manteniment i conservació, en compliment de les bases específiques 
de la línia de manteniment i conservació del Pla General, per acollir-se als ajuts de 
l’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017. 
 
Vist l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera per ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el traspàs del punt de la de la Junta de Govern Local de Llobera 
corresponent a l’aprovació de la memòria descriptiva de les reparacions i 
manteniment bienni 2016-2017 per la seva sol·licitud al PUOSC manteniment, a 
l’ordre del dia de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Llobera número 7/16, 
com a assumpte sobrevingut. 
 
SEGON.- Aprovar la memòria descriptiva de les despeses de reparacions, 
manteniment i conservació que es finançaran a càrrec del Pla únic d’obres i serveis 
de Catalunya per al període 2016-2017. 
 
TERCER.- Sol·licitar la subvenció del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al 
període 2016-2017 per a despeses de reparacions, manteniment i conservació per 
un import de 16.677,00 euros, atenent que la previsió total per al període 2016-2017, 
segons dades comptables del propi Ajuntament, és de 17.000,00 euros desglossats 
en els següents conceptes pressupostaris: 
 
Reparació manteniment Article 21 del pressupost: 10.000,00 euros  
Manteniment específic:       7.000,00 euros 
 
QUART.- Donar-ne compte a la propera Junta de Govern Local que se celebri. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l'Alcalde per a signar tots els documents necessaris per a fer 
efectius aquests acords.    
 
 
4. Sol·licitud permís Rallye 200 viratges 

 
Vista la instància rebuda en aquest Ajuntament el dia 27 de juny de 2016, amb 
registre d’entrada núm. 161, en la qual BIELA CLUB MANRESA sol·licita permís-
autorització per a realitzar el 56è RALLYE 2000 VIRATGES el proper dia 19 
de novembre de 2016, en el tram del recorregut que passa pel TM de Llobera. 
 
Vist el plànol que s’adjunta a la instància esmentada. 
 
Vista la fitxa tècnica del 56è RALLYE 2000 VIRATGES en la qual s’hi especifiquen 
les dades identificatives de l’esdeveniment,  les mesures de seguretat i les 
observacions generals. 
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Vist que en l’apartat d’observacions generals es fa constar que en els dies previs a 
la prova BIELA CLUB MANRESA penja cartells informatius amb els horaris de 
tancament de les carreteres afectades per tal de donar-ho a conèixer als residents 
els quals també visiten personalment per exposar i intentar solucionar qualsevol 
contratemps i també es fa menció que l’endemà de la prova procedeixen a netejar 
les carreteres (cintes, deixalles, etc.). 
 
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament ACORDA: 
 
PRIMER.- Autoritzar a BIELA CLUB MANRESA perquè el dia 19 de novembre de 
2016 realitzi el 52è RALLYE 2000 VIRATGES i passi per aquelles carreteres del 
municipi de Llobera, assenyalades en el plànol adjunt a la instància, sempre i 
quan es disposi del permís dels propietaris de les finques per on discorre el 
recorregut i a la finalització de la prova els terrenys afectats es trobin en les 
mateixes condicions en què es trobaven amb anterioritat. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Sr. Jordi Salvans Castro, com a 
representant de BIELA CLUB MANRESA. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 
 
 
5. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 

 
Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 
Decret d’alcaldia número 30/16 de data 27 de maig de 2016, d’aprovació de 
factures i pagaments. 
 
Decret d’alcaldia número 31/16 de data 31 de maig de 2016, d’aprovació de 
factures i pagaments. 
 
Decret d’alcaldia número 32/16 de data 6 de juny de 2016, d’aprovació de 
factures i pagaments. 
 
Decret d’alcaldia número 33/16 de data 15 de juny de 2016, d’aprovació de 
factures i pagaments. 
 
Decret d’alcaldia número 34/16 de data 21 de juny de 2016, de concessió de 
llicència d’obres a favor de SAT Granja Godall per a l’execució del projecte en sòl 
no urbanitzable per a una instal·lació fotovoltaica per a autoconsum de 22,4 kWp a 
la coberta de l’obrador de SAT Granja Godall (pol. 1, parc. 3) de Llobera. 
 
Decret d’alcaldia número 35/16 de data 26 de juny de 2016, d’aprovació de 
factures i pagaments. 
 
Decret d’alcaldia número 36/16 de data 30 de juny de 2016, d’aprovació de 
factures i pagaments. 
 
Decret d’alcaldia número 37/16 de data 15 de juliol de 2016, d’aprovació de 
factures i pagaments. 
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Decret d’alcaldia número 38/16 de data 19 de juliol de 2016, de concessió de 
llicència d’obres a favor de Georgina Alabern Solé per a la rehabilitació de la coberta 
de la casa “Cal Xima” del TM de Llobera i també per a les obres de reparació urgent 
del despreniment parcial de la part superior d’una de les cantonades de dita masia. 
 
 
6. Assumptes sobrevinguts 

 
Considerant que la Junta de Govern Local de Llobera del dia 1 d’agost de 2016 no 
s’ha pogut celebrar per manca de quòrum, s’acorda el traspàs a l’ordre del dia de la 
sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Llobera número 7/16, com a assumptes 
sobrevinguts, dels punts següents: 

 
- Aprovació de la memòria descriptiva de les reparacions i manteniment 

bienni 2016-2017 per la seva sol·licitud al PUOSC manteniment. 
 

- Aprovació del pressupost per senyalització d’accessos a Llobera. 
 

- Aprovació de la renovació del conveni de creació i adhesió a l’Agrupació 
de Municipis del Baix Solsonès (Projecte ACTUA-Territori de Masies). 

 
Després de sotmetre a consideració del Ple, s’aprova per unanimitat la inclusió dins 
de l’ordre del dia dels esmentats assumptes sobrevinguts. 
 
 
1.  Aprovació de la memòria descriptiva de les reparacions i manteniment 

bienni 2016-2017 per la seva sol·licitud al PUOSC manteniment. 
 

Es fa constar que l’aprovació de la memòria descriptiva de les reparacions i 
manteniment bienni 2016-2017 per la seva sol·licitud al PUOSC manteniment s’ha 
incorporat al punt número 3 del present Ple amb la denominació següent: 
 
“3. Aprovació de la memòria descriptiva de les reparacions, manteniment i 

conservació i sol·licitud de subvenció del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya (PUOSC) per al període 2016 i 2017” 

 
 
2. Aprovació del pressupost de senyalització d’accessos a Llobera 

 
Vist que el pressupost de senyalització d’accessos a Llobera, redactat per l’empresa 
Segusenyal, SL, el qual ascendeix a 170,63 euros i 32,30 euros d’IVA, s'ajusta a les 
necessitats del consistori. 
 
Atès que la col·locació de l’esmentada senyalització haurà d’estar condicionada al 
canvi d’ubicació de la mateixa per evitar que les maniobres dels camions tornin a 
tombar el senyal.  
 
Vist l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el pressupost presentat per l'empresa Segusenyal, SL per la 
col·locació de senyalització d’accessos a Llobera per un import de 170,63 euros i 
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32,30 euros d’IVA, el qual l’Ajuntament de Llobera  farà efectiu mitjançant la prèvia 
presentació de la corresponent factura o factures. 
 
SEGON.- Aprovar el canvi d’ubicació de la senyalització per evitar que les maniobres 
dels camions tornin a tombar el senyal.  
 
TERCER.- Comunicar la present resolució a l’adjudicatari. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde President, en Josep Colell i Solé, o persona en qui 
delegui per a signar tots els documents necessaris per fer efectiu aquest acord. 
 
 
3.  Aprovació de la renovació del conveni de creació i adhesió a l’agrupació de 

municipis del Baix Solsonès (Projecte ACTUA-Territori de Masies) 
 
Es dóna compte del document de renovació del conveni de creació i adhesió a 
l’agrupació de municipis del Baix Solsonès (Projecte ACTUA-Territori de Masies). 
 
Atès que es mantenen les condicions del conveni subscrit amb data 2 de maig de 
2011, el qual té una validesa fins al 31 de desembre de 2019. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la renovació del conveni de creació i adhesió a l’agrupació de 
municipis del Baix Solsonès (Projecte ACTUA-Territori de Masies) el qual s’adjunta 
com annex en la present acta. 
 
SEGON.- Palesar la voluntat de perfeccionar-lo, assumint els drets i deures que se’n 
deriven. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde, o persona en qui delegi, per a signar tots els 
documents necessaris per fer efectiu aquest acord. 
 
 
7. Informes de presidència i de regidories 

 
L’Alcaldia informa de la reunió mantinguda el dia 2 de juny amb el President de la 
Diputació de Lleida per tractar els ajuts directes sol·licitats pel consistori.  El 
President va informar-los de la denegació de l’ajut directe corresponent a l’any 2015 
per complementar la subvenció d’àrids reciclats i de la denegació de l’ajut directe de 
l’any 2016 per a la partició de l’escenari de la sala polivalent.  
 
L’Alcaldia explica que el dia 10 de juny, la mestra de l’Escola de Llobera, Marta 
Barrera, va informar que deixava el càrrec de directora i l’escola. S’informa que la 
nova directora serà la M. Àngels Taribó. Així, es proposa homenatjar a la mestra 
sortint, Marta Barrera, amb un petit acte de comiat per als 25 anys de trajectòria 
docent a l’escola de Llobera. Durant aquest mes es concretarà la data i es demanarà 
a l’AMPA si tenen previst organitzar algun acte per tal d’aprofitar-ho i fer-lo 
conjuntament. 
 
Es dóna compte de l’escrit rebut de la Direcció General de Forest informant de 
l’Enduro Vilafranca-Vall de Boí el qual recorrerà les finques de Soledemunt, 
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Soledevall, Tupins (tram que travessen la carretera) Cal Sastre, Obaga, Sant 
Climenç. L’Alcalde proposa comunicar-ho com a Ajuntament als propietaris en el cas 
que siguin afectats i pel que fa a les cases de Tupins i Cal Sastre potser seria millor 
buscar una ruta alternativa.   
 
L’Alcaldia informa que el pròxim Ple ordinari serà el dia 12 de setembre, enlloc del 
dia 05 de setembre.  
 

 
8. Precs i preguntes 
 
Pren la paraula el regidor Joan Vendrell el qual pregunta per l’estat de comptes de 
l’Ajuntament. 
 
Respon l’Alcalde i explica que l’administrativa, Esther Vilafranca, ha fet vacances i 
l’estat de comptes es passarà a la propera sessió plenària. 
 
 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent les 
vint-i-dues hores i trenta minuts, de la qual s’estén la present acta, que una vegada 
llegida i trobada conforme la signaran tots els assistents.  
 
 
 L’ALCALDE                           LA SECRETÀRIA  
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ANNEX 
 
RENOVACIÓ DEL CONVENI DE CREACIÓ I ADHESIÓ A L'AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS DEL 
BAIX SOLSONÈS (PROJECTE ACTUA-Territori de Masies) 
 
REUNITS: 
D'una banda, el senyor Joan Solà i Bosch, alcalde de l'AJUNTAMENT DE RINER, actuant en el seu nom i 
representació, i amb NIF P-____________ 
De l'altra, el senyor Francisco Rovira i Massoni, alcalde de L'AJUNTAMENT DE CLARIANA DE 
CARDENER, actuant en el seu nom i representació, i amb NIF P-____________ 
De l'altra, el senyor Benjamí Puig Riu, alcalde de L'AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS, actuant en 
el seu nom i representació, i amb NIF P-____________ 
De l'altra, el senyor Josep Colell Solé, alcalde de L'AJUNTAMENT DE LLOBERA, actuant en el seu nom i 
representació, i amb NIF P-____________ 
De l'altra, el senyor Marià Torra Montraveta, alcalde de L'AJUNTAMENT DE LA MOLSOSA, actuant en el 
seu nom i representació______, i amb NIF P-____________ 
De l'altra, el senyor Jordi Casellas Palà, alcalde de L'AJUNTAMENT DE PINÓS, actuant en el seu nom i 
representació, i amb NIF P-____________ 
De l'altra, el senyor Magí Coscollola Andreu, alcalde de L'AJUNTAMENT DE TORÀ, actuant en el seu nom 
i representació, i amb NIF P-____________ 
De l'altra, el senyor Joan Ulle Castella, alcalde de L'AJUNTAMENT DE SANT MATEU DE BAGES, actuant 
en el seu nom i representació, i amb NIF P-____________ 
D'una banda, Marina Vilaseca Puigpelat, presidenta de la Cooperativa de treball sense afany de lucre 
l'Arada, amb NIF F-25628579, actuant en nom i representació de l'Arada Creativitat Social Les parts es 
reconeixen mútuament, en la qualitat en què intervenen, la capacitat d'obrar necessària per atorgar aquest 
conveni i, a aquest efecte, 
EXPOSEN: 
• Que considerant el valor del procés i dels resultats derivats del conveni de creació i adhesió a l'agrupació 
de municipis del Baix Solsonès, 
• Que considerant la voluntat comú de les autoritats públiques municipals adherides a l'agrupació, de 
prosseguir i col·laborar amb els seus recursos, en col·laboració entre elles i la Cooperativa de Treball Sense 
Afany de Lucre l'Arada, 
• Que considerant l'interès general de la comunitat veïnal i de la comarca, respecte al foment per part de 
l'Arada, dels processos desenvolupats des del Projecte ACTUA-Territori de Masies. 
ACORDEN: 
• Prolongar el conveni de creació i adhesió a l'agrupació de municipis del sud del Solsonès (ara Baix 
Solsonès al incorporar Torà, en representació de Llanera, i Sant Mateu de Bages, en representació de 
Castelltallat i Salo), amb data 2 de maig del 2011, amb una validesa de fins al 31 de desembre de 2019. 
• Mantenir intactes les condicions del conveni anteriorment subscrit. 
• Valorar i facilitar la incorporació, donat el cas, de noves administracions municipals del Baix Solsonès, a 
l'agrupació de municipis constituïda en el citat conveni. 
Data i Lloc: El Miracle, 28 d'abril del 2016. 
Sotasignats (firma i segell): 

 
 
 
 


