
 

ACTA DE 9 DE GENER DE 2017 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 1/2017 
Data: 9 de gener de 2017     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:00 hores a 20:45 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 – 
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 5 de desembre de 2016, la qual s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 

 
 

2. Acord de modificació de la organització del servei de secretaria 
intervenció.    

 
Per part de l’Alcaldia es dona compte al Ple de la Corporació de la proposta de 
reorganització del Servei d’Assistència Tècnica als municipis (SAT) que va ser 
presentada als alcaldes dels municipis adscrits al servei durant la sessió informativa 
celebrada en el d’avui a la seu del Consell Comarcal.  
 
La proposta presentada té com a objectiu la racionalització i especialització en el 
desenvolupament de les tasques obligatòries que els secretaris-interventors del 
Servei han de prestar als municipis. Tenint en compte que totes les secretaries a les 
quals el SAT presta serveis corresponen a municipis amb una població inferior als 
5.000 habitants, l’exercici de les funcions bàsiques essencials encomanades 
consisteix en les corresponents a la secretaria-intervenció, és a dir, d’una banda les 



funcions reservades a l’assessorament legal preceptiu i fe publica i, d’una altra, la 
intervenció de la gestió econòmic financera (i, en l’actualitat també de la tresoreria) 
de la Corporació Municipal. 
 
En aquest sentit, es considera que la proposta d’especialització consistiria en la 
divisió de les tasques, de tal forma que un dels Secretaris Interventors es dediqués a 
les tasques d’intervenció, mentre que els altres dos secretaris interventors es 
dediquessin a les tasques essencials corresponents a la secretaria. 
 
Considerant-se que la proposta presentada s’ajusta a la legalitat vigent 
 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera per unanimitat ACORDA:  
 
PRIMER.- Nomenar com a Interventora – Tresorera de l’Ajuntament de Llobera a la 
secretària interventora del SAT del Consell Comarcal del Solsonès, Sra. Silvia 
Vilaseca Casafont, amb efectes del dia 1 de gener de 2017. 
 
SEGON.- Revocar qualsevol acord anterior existent en matèria de nomenament de 
Tresorer de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- Mantenir en el càrrec de Secretària de l’Ajuntament de Llobera a Esther 
Garrido Hernández Secretaria del SAT del Consell Comarcal del Solsonès cessant 
en les seves funcions com a interventora de l’Ajuntament i, en el seu cas, com a 
Interventora-Tresorera a partir de la data de nomenament de la nova Interventora 
Tresorera. 
 
QUART.- Les funcions que exercirà la Secretària Municipal són les següents: 
 
- Les de Secretaria, comprensiva de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu. 
(art. 92.bis de la Llei 7/1985 LRBRL) 
 
La Secretària certifica el contingut dels acords (donen fe del contingut exacte d’allò 
acordat o disposat) del Ple o la Junta de Govern, Comissions Informatives o altres 
òrgans així com dels decrets o resolucions de l’Alcalde i dels Regidors, de quina 
validesa i igualment del continguts dels documents i expedients de l’entitat local. 
Tenen també al seu càrrec l’assessorament jurídic de la Corporació en la seva 
totalitat i, en tot cas, quan ho ordeni l’alcalde, ho sol·liciti un terç dels regidors, es 
requereixi majoria absoluta per l’aprovació de l’acord pel Ple o així ho estableixi una 
norma legal. 
 
CINQUÈ.- Les funcions que exercirà l’interventora tresorera Municipal són les 
següents: 
 
- El control i fiscalització interna de la gestió econòmic-financera i pressupostària i 
la comptabilitat, tresoreria i recaptació. (art. 92.bis de la Llei 7/1985 LRBRL). 
 
L’interventora té al seu càrrec el control intern de la gestió econòmic financera en la 
seva triple vessant de funció interventora, informant sobre la legalitat de cada ingrés, 
despesa o pagament; control financer o d’auditoria i control d’eficàcia que tindrà per 
objecte la comprovació periòdica del grau de compliment dels objectius, així com 
l’anàlisi del cost de funcionament i del rendiment dels respectius serveis o inversions 
 
SISÈ.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès. 
 



SETÈ.- Facultar l’Alcalde President de l’Excm. Ajuntament de Llobera tan àmpliament 
com en dret sigui possible per a l’execució dels anteriors acords. 

 

 
3. Acord d’adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua. 
 

Atès que les entitats locals de Catalunya han de formalitzar l’adhesió al Pla Agrupat 
de Formació per l’Ocupació de les Entitats Locals pel 2017, que anualment, 
l’Associació Catalana de Municipis, les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona 
promouen conjuntament per tal de donar la formació al personal funcionari i laboral 
dels ens locals de Catalunya.  
 
Atès que anualment el personal laboral d’aquest Ajuntament, està interessat i 
realitza cursos promoguts per l’ACM i la Diputació de Lleida.  
 
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Adherir-se al Pla Agrupat de Formació Contínua de l’Associació Catalana 
de Municipis i la Diputació de Lleida. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis per tal que 
en tinguin constància als efectes oportuns. 
 
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. 

 
 
4. Acceptació del pressupost de fornell Consultors per als treballs de 

comptabilitat de l’exercici 2017. 
 

Atès que aquest ajuntament està interessat en externalitzar els serveis de 
comptabilitat municipal, inclòs l’elaboració de la memòria del compte general, el 
procés telemàtic de la rendició de comptes i el subministrament d’informació amb 
periodicitat trimestral o anual. 

 
Vist el pressupost emès per l’empresa Fornell Consultors SLP per a dur a terme les 
tasques enumerades al paràgraf anterior, per un import de 2.969,40 € més IVA per a 
l’exercici 2017, que estableix que el pagament serà fraccionat, a raó de 247,45 € més 
IVA mensuals. 

 
Atès l’objecte d’aquesta contractació és considerat un contracte menor de serveis, 

d’acord amb l’import i els contractes menors i tenint en compte que l’article 138 del 

Reial Decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el text refós de la 

Llei 30/2007, de contractes del sector Públic, estableix que els contractes menors es 

poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 

disposi de l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint les 

normes que estableix l’article 111.  

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de secretaria, i de 
conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, 

 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera per unanimitat ACORDA: 



 
PRIMER.- Aprovar l'expedient per a la contractació menor dels serveis d’elaboració 
de la comptabilitat municipal. 

 
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Fornell Consultors SLU el contracte menor de serveis 
de comptabilitat municipal per a l’any 2017, que inclouen l’enregistrament i tancament 
comptable, l’elaboració de la memòria i confecció del compte general, el procés 
telemàtic de rendició de comptes i el subministrament d’informació amb periodicitat 
trimestral o anual; de conformitat amb el contingut del pressupost 237/2016, de 20 de 
desembre de 2016.  

 
La durada de la present adjudicació és d’un any, des del dia 01/01/2017 fins al 
31/12/2017, sense possibilitat de pròrroga.  

 
TERCER.- Aprovar la despesa de 3.592,97 € per a la prestació dels serveis abans 
esmentats amb aplicació a la partida 22799/920 del pressupost municipal de l’exercici 
2017 i fraccionar el seu pagament, a raó de 247,45 € mensuals, més IVA. 

 
QUART- Notificar aquesta aquest acord a l’empresa adjudicatària en el termini de 
deu dies. 

 
CINQUÈ.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.   

 

 
5. Assumptes sobrevinguts.      

 
Sotmesa a votació la inclusió per urgència del assumptes sobrevinguts, S’APROVA 
per unanimitat. 

 
 

(1) Sol·licitud d’ajut econòmic per a la Lliga Comarcal de botifarra. 
 

Vista la sol·licitud d’ajut econòmic presentada en el registre general d’aquest 
ajuntament per la Sra. Isabel Freixes Viladrich, en representació de l’Associació 
Cultural de Llobera, per a fer front a les despeses de participació de la Lliga comarcal 
de botifarra.  
 
Atès que aquest ajuntament té previst aquest ajut nominativament al pressupost 
vigent.  
 
Vist el pla estratègic de subvencions i normativa reguladora de subvencions 
nominatives i excepcionals de l’Ajuntament de Llobera, aprovades conjuntament 
amb les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2017. 
 
Per l’exposat, el ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar un ajut a l’Associació Cultural de Llobera de 100 € per a fer front 
a les despeses de la Lliga comarcal de botifarra 2017. 
 
SEGON.- Requerir a l’Associació Cultural de Llobera per a què un cop finalitzada 
l’activitat objecte d’aquest ajut, procedeixi a la seva justificació de conformitat amb 
la normativa reguladora de subvencions nominatives i excepcionals de l’Ajuntament 
de Llobera. 



 
TERCER.- Notificar aquest acord a la Sra. Isabel Freixes Viladrich en representació 
de l’Associació Cultural de Llobera.  
 
QUART.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 

6. Donació de compte de decrets d’alcaldia.      
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 
Decret d’alcaldia núm. 61/16, de 5 de desembre de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament. 
 
Decret d’alcaldia núm. 62/16, de 14 de desembre de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 63/16, de 15 de desembre de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 64/16, de 20 de desembre de 2016, d’inici del procediment 
de nomenament del càrrec de Jutge de Pau titular del Jutjat de Pau de Llobera. 
 
Decret d’alcaldia núm. 65/16, de 23 de desembre de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.    
 
Decret d’alcaldia núm. 66/16, de 23 de desembre de 2016, d’habilitació del Sr. 
Jose Antonio Romero Tomás com a secretari interventor de l’Ajuntament de Llobera 
durant el període de vacances de la titular.    
 
Decret d’alcaldia núm. 67/16, de 30 de desembre de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 68/16, de 30 de desembre de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  

 
 

7. Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Entrega als regidors documentació rebuda per part de l’Associació de 
Municipis per la Independència relativa a l’Assemblea d’Electes de Catalunya.   
 
Segon.- Informa que s’ha concedit un ajut de 20.000 € de la Diputació de Lleida per 
a la l’obra de connexió d’emergència entre la captació del Cardener i les ETAP de 
Llera i Torregassa. 
 
Tercer.- En relació a l’estudi de consum energètic que està duent a terme l’empresa 
Trevic energia, explica que ja se n’ha fet una primera part. Explica els preus de les 
diferents companyies de subministrament elèctric i l’estalvi que suposaria el canvi a 
qualsevol d’elles. Proposa mantenir l’empresa contractada fins al moment perquè 



dóna un bon servei i la resta de membres, s’hi mostren d’acord. També fa saber que 
en endavant pagaran menys Kw del terme potència.  
 
Quart.- Per últim, informa que el proper dimecres dia 11 de gener a les 16:00h la 
Delegada del Govern a la Catalunya Central, la Sra. Laura Vilagrà, visitarà 
l’ajuntament de Llobera. Convida a tots els membres del ple a ser-hi presents.  

 
 

8. Precs i preguntes. 
 
L’alcalde demana al regidor Joan Vendrell per les millores a la carrossa de reis, si es 
va poder fer. El regidor respon que sí, que va poder-se arreglar el taulell que estava 
malmès, canviant-lo. 

 
 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
tres quarts de 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 
                          
 
 
                              
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


