
 

ACTA DE 6 DE MARÇ DE 2017 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 3/2017 
Data: 6 de març de 2017     
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 -   
Domènech Vendrell Vila – Regidor del grup municipal CIU – 
Joan Vendrell Segués – Regidor grup municipal CIU -  
 
Excusa la seva absència el regidor Gerard Barcons Torra.  
 
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 6 de febrer de 2017, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
 

2. Acord en relació a la contractació de personal que ha de dur a terme el 
Programa Treball i Formació TSF/2496/2016.     

 

Vist el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament 
de Llobera per dur a terme la contractació de personal que ha de dur a terme el 
Programa Treball i Formació, en compliment de la Resolució TSF/2496/2016, de 
3 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la 
concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, per a la qual s’atorga al 
Consell Comarcal del Solsonès una subvenció de 174.436,60 €. 
 
Atès que la Resolució assenyalada es dicta d’acord amb l’ordre TSF/296/2016, de 
2 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per al programa Treball i Formació. 
 



Atès que les despeses corresponents a sou, seguretat social i formació i/o vigilància 
dels riscos laborals aniran a càrrec del Consell Comarcal del Solsonès de conformitat 
amb la subvenció atorgada. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Solsonès té també una petita brigada disponible per 
a la realització d’actuacions als diferents municipis de la comarca, sota comanda 
prèvia per part dels municipis. 
 
Atès que en data 21 de febrer de 2017 la Junta de Govern de Llobera va aprovar el 
conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Solsonès per a la realització 
del Programa Treball i Formació.   
 
Per l’exposat, el ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Sol·licitar al Consell Comarcal els serveis de la brigada per feines de 
manteniment d’espais públics de manera ocasional.  
 
SEGON.- Procedir a l’abonament, dins el termini de dos dies a comptar des de 
l’endemà de la reclamació efectuada pel Consell Comarcal del Solsonès, de la 
indemnització que correspongui abonar als treballadors per a la finalització del 
contracte del personal proporcional al temps que ha desenvolupat les tasques en 
aquest municipi i les despeses que corresponguin en cas de baixa per incapacitat 
temporal mentre desenvolupi les tasques al municipi. 
 
TERCER.- Assumir el pagament de les despeses derivades de la prevenció de 
riscos laborals, seguretat i salut en el treball (revisió mèdica), responsabilitat 
patrimonial, de vestuari i material i qualsevol altra necessària per al bon 
desenvolupament de les tasques encomanades. L’ajuntament es farà càrrec de la 
part proporcional d’aquestes despeses durant el període d’execució del seu projecte. 
 
QUART.- Procedir al pagament de les despeses derivades de dietes i quilometratge 
que s’originin com a conseqüència d’instruccions que durant la jornada laboral 
l’Ajuntament li estableixi,  així com també les despeses de desplaçaments de la 
brigada des de Solsona fins al punt de les actuacions assumides en primer terme pel 
Consell Comarcal a raó de 0,25 € per km. 
 
CINQUÈ.- Incorporar el personal tècnic i/o de suport necessari per tal d’assegurar el 
correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar i el compliment de la 
normativa de riscos laborals d’aplicació, de conformitat amb la memòria del projecte 
presentada a la convocatòria de l’ajut. 
 
SISÈ.- Notificar la present resolució al Consell Comarcal del Solsonès. 
 
SETÈ.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 

3. Sol·licitud de col·laboració econòmica per al finançament de la Xarxa 
Transversal d’Educació.  
 
Atès que en data 23 de febrer de 2017 el Consell Comarcal del Solsonès ha 
presentat un escrit a l’Ajuntament de Llobera, mitjançant el qual sol·licita un ajut 
econòmic de 150 € per a finançar els serveis prestats per la Xarxa Transversal 
d’Educació, coordinada per l’Ajuntament de Solsona, el consell Comarcal del 



Solsonès i el Servei Educatiu del Solsonès, que organitza activitats de dinamització 
educativa adreçades a tots els alumnes del Solsonès.  
 
Atès que aquest ajut està previst nominativament al pressupost municipal de 
l’exercici 2017. 
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir un ajut de 150 € al Consell Comarcal del Solsonès per a finançar 
part dels serveis prestats per la Xarxa Transversal d’Educació, coordinada per 
l’Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal del Solsonès i el Servei Educatiu del 
Solsonès.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 
4. Aprovació, si s’escau, de la “Moció d’adhesió al pacte nacional pel 

referèndum”. 
 
Tot seguit es procedeix a llegir la següent moció: 
 
“El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El 
passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en 
el Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per 
Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura 
Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta.  
 
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el 
manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest 
expressa el següent:  
 

Manifest Pacte Nacional pel Referèndum 
 
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té 
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament 
al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per 
innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que 
les seves estructures polítiques no el reconeguin així.  
 
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident 
davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui 
recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.  
 
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix 
el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una 
majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant 
un referèndum.  
 
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans 
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació 



cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de 
la societat organitzada a favor del seu dret a decidir.  
 
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.  
 
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política 
dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, 
ha de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes 
polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents.  
 
Les persones, entitats organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST 
entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que 
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i d’adopció final d’acords 
eficaços. 
 
Per tot això: 
 
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats 
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions 
i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut 
per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant 
i efectiu.  
 
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta 
la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que 
hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum 
 
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la 
lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat 
espanyol.  
 
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes 
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats 
modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que 
s’expressa amb el vot.  
 
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això 
és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions 
entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.  
 
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de 
manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya 
decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania 
de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel 
Referèndum  
 
Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament de Llobera proposen al Ple 
Municipal els següents:  
 

ACORDS 
 

Primer: Manifestar l’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.  
 



Segon: Subscriure el contingut de l Manifest Pacte Nacional del Referèndum. 
 
Tercer: Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin 
al Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.  
 
Quart: . Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM)”.  
 
Sotmesa a votació, S’ACORDA per unanimitat dels membres presents l’adhesió de 
l’Ajuntament de Llobera a la moció. 

 
 
5. Ratificació de l’acord de nomenament d’un representant de l’ajuntament 

a les Comissions de Garanties d’Admissió per a la selecció del director/a 
de l’Escola de Llobera.  
 
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 21 de febrer de 2017 es va 
designar a l’alcalde Josep Colell Solé com a representant municipal a la comissió de 
selecció del director o directora de l’Escola de Llobera, fent constar al punt tercer de 
l’acord que hauria de ser ratificat a la propera sessió plenària de l’ajuntament.  
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Ratificar el nomenament de l’alcalde Josep Colell Solé com a representant 
municipal a la comissió de selecció del director o directora de l’Escola de Llobera. 
 
SEGON.- 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 l’informe de morositat de l’exercici 2016.  
 

L’Alcalde dóna la paraula a la secretària, que explica que en virtut del que estableix 
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, s’adjunten els informes trimestrals presentats per l’interventora municipal, 
sobre el compliment dels terminis  previstos a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per al 
pagament de les obligacions de casa entitat local, que inclou el número i quantia 
global de les obligacions pendents en les que s’està incomplint a la data de finalització 
de cada trimestre, corresponent al quart trimestre de l’exercici 2016, i es procedeix a 
detallar el resum de la informació.  
 
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Ratificar els informes trimestrals sobre el compliment de terminis previstos 
en el pagament de les obligacions de l’entitat local del quart trimestre de l’exercici 
2016. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.   

 

 
7. Assumptes sobrevinguts.      



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

(1) Aprovació del Conveni de col·laboració per a la Fira Sant Isidre entre 
el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Llobera.  

 
Vist el Conveni de col·laboració per a la Fira de Sant Isidre entre el Consell Comarcal 
del Solsonès i l’Ajuntament de Llobera, en el qual s’estableix que el Consell Comarcal 
organitza la Fira de Sant Isidre i aquest ajuntament està interessat en què aquesta 
activitat es mantingui i vol col·laborar-hi econòmicament.  
 
Atès que en el pressupost vigent de l’ajuntament està previst nominativament un ajut de 
350 € anuals per a la Fira de Sant Isidre.  
 
Atès que la vigència del conveni esmentat finalitza en data 31 de desembre de 2019. 
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera, ACORDA per unanimitat: 
 

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració per a la Fira de Sant Isidre entre el 
Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Llobera de data 23 de febrer de 2017 
i procedir a la seva signatura.  
 
SEGON.-  Aprovar el pagament de 350 € a favor del consell Comarcal del Solsonès 
amb càrrec al pressupost vigent de l’exercici, d’acord amb el contingut del conveni 
aprovat al punt primer.  

 
TERCER.- Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Solsonès.  
 
QUART.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
 

 

8. Donació de compte de decrets d’alcaldia.      
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 
Decret d’alcaldia núm. 08/17, de 6 de febrer de 2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament. 
 
Decret d’alcaldia núm. 09/17, de 8 de febrer de 2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 10/17, de 14 de febrer de 2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 11/17, de 15 de febrer de 2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  

 
Decret d’alcaldia núm. 12/17, de 15 de febrer de 2017, d’aprovació de la liquidació 
definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts 
en sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals a favor de l’empresa 
subministradora de serveis Endesa Energia SAU.   



 
Decret d’alcaldia núm. 13/17, de 28 de febrer de 2017, d’aprovació de la liquidació 
del pressupost de l’exercici 2016.     
 
Decret d’alcaldia núm. 14/17, de 28 de febrer de 2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.    

 
 

9. Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Mostra l’escrit rebut per part de l’Ajuntament de Lladurs en relació a la 
problemàtica causada per l’afectació al territori de les plagues de processionària i 
xinxa americana.  
 
Segon.- L’empresa Trevic Energia ha finalitzat els treballs de diagnosi complerta i 
han presentat les mesures que s’haurien de prendre per a l’estalvi del consum 
elèctric.  
 
Tercer.-La reunió amb veïns i veïnes en relació a les senyalitzacions dels camins, 
tindrà lloc en proper dimecres a les 21:00h.  
 
Quart.- En relació al el viatge cultural d’aquest any, s’haurien de començar a 
organitzar diverses propostes.  
 
Cinquè.- Informa que el proper 26 de març es celebrarà el dinar de caçadors.  

 
Sisè.- Explica que la .Fundació de l’Esclerosi Múltiple han sol·licitat un ajut a 
l’ajuntament de 100 € per al finançament de la campanya “Mulla’t”. Atès que no està 
previst al pressupost vigent s’acorda no atorgar aquest ajut. 

 
Setè.- Pel que fa a la proposta de conveni amb l’Ajuntament de Solsona per a la 
participació a la gossera municipal, explica que en cas de no signar-se l’acord 
proposat, el cost d’acollida d’un gos trobat al TM de Llobera serà de 15 € diaris.  
 
Vuitè.- Informa que la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès ha canviat 
de secretari i el que fins ara ocupava aquest càrrec, el Sr. Candi Pujol, ha demandat 
a l’entitat.  
 

 

10. Precs i preguntes. 
 
No n’hi ha.  

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


