
 
ACTA DE 8 DE MAIG DE 2017 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     

ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 5/2017 
Data: 8 de maig de 2017     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:00 hores a 21:30 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. 
 
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 3 d’abril de 2017, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
 
2. Aprovació del “Conveni de col·laboració entre el  Consell Comarcal del 

Solsonès i l’Ajuntament de Llobera per a la redacci ó del document únic 
de protecció civil municipal (DUPROCIM)”.       
 
Vist el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament 
de Llobera per a per a la redacció del Document Únic de Protecció Civil Municipal 
(DUPROCIM), que s’adjunta a aquesta acta com Annex I, mitjançant el qual el Consell 
Comarcal assumirà la redacció de l’esmentat document, d’acord amb les facultats 
d’assistència tècnica als municipis que té encomanades.  
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i 
l’Ajuntament de Llobera per a per a la redacció del Document Únic de Protecció Civil 
Municipal (DUPROCIM) i procedir a la seva signatura.  



 
SEGON.- Notificar aquesta resolució 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.  

 
 
3. Acord de sol·licitud d’actualització de valors c adastrals.  
 

Atès que s’ha rebut en aquest ajuntament un escrit del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, en el qual es comunica a aquest ajuntament la 
possibilitat de sol·licitar l’aplicació de coeficients d’actualització de valors cadastrals 
per a l’exercici 2017, de conformitat amb l’article 32.2 del Text Refós de la Llei del 
Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març. 
 
Atès que segons la comunicació rebuda, el coeficient d’actualització de valors 
cadastrals que correspon aplicar al projecte de Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2017 per al municipi de Llobera és de 1,07.  
 
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Sol·licitar a la Direcció General del Cadastre l’aplicació de coeficients 
d’actualització de valors cadastrals corresponent a l’1,07 per al municipi de Llobera 
l’any 2017, de conformitat amb l’article 32.2 del Text Refós de la Llei del Cadastre 
Immobiliari, abans del 30 de maig de 2017. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 
4. Assumptes sobrevinguts.      
 

No n’hi ha. 
 

 
5. Donació de compte de decrets d’alcaldia.      
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 
Decret d’alcaldia núm. 20/17, de 31 de març de 2017 , d’aprovació d’una factura i 
ordenació del seu pagament. 
 
Decret d’alcaldia núm. 21/17, de 5 d’abril de 2017,  d’aprovació de diverses factures 
i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 22/17, d’11 d’abril de 2017,  d’aprovació de diverses factures 
i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 23/17, de 18 d’abril de 2017 , d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 24/17, de 28 d’abril de 2017 , d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  

 



 
6. Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Explica que l’ajuntament ha fet arribar un escrit als organitzadors de la prova 
esportiva anomenada 3er Rally Focuxtreme, celebrada al TM de Llobera el passat 2 
d’abril per les queixes que s’han rebut per part dels veïns i veïnes afectats. També 
s’ha contactat amb el Servei Català de Trànsit per aquest assumpte i restem a 
l’espera que els organitzadors de l’esmentada prova es posin en contacte amb 
l’ajuntament.  
 
Segon.- En relació al procediment judicial contenciós administratiu de l’Ajuntament 
de Torà amb el Departament de Governació en el qual l’Ajuntament de Llobera es va 
personar, fa saber que el dia d’avui s’ha reunit el jurat per a la votació, deliberació i 
fallo.  
 
Tercer.- Informa que el Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge ha aprovat la creació d’una quarta plaça de SAT al Consell Comarcal i 
s’està a l’espera del finançament per part de la Diputació de Lleida. Explica que un 
cop es convoqui la nova plaça de SAT, el preu del servei s’encarirà per a tots els 
ajuntaments que en són beneficiaris.  
 
Quart.- al Consell Comarcal ha causat baixa per jubilació el tècnic Jaume Cuadrench 
i a causa d’això, les tasques que fins ara realitzava aquesta persona hauran de ser 
assumides pel personal propi, per la qual cosa es reorganitzarà el servei tècnic del 
Consell Comarcal i es repercutiran costos als ajuntaments beneficiaris.  
 
 

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

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



Annex I 
 

 

 
 
                                                                                        AJUNTAMENT DE LL OBERA 

 
 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
SOLSONÈS i L’AJUNTAMENT DE LLOBERA PER  A LA REDACC IÓ DEL 

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI M) 
 
 
Solsona, 4 d’abril de 2017 
 
REUNITS: 
 
D’una banda, el Sr. Francesc X. Mas i Pintó, president per delegació del CONSELL 
COMARCAL DEL SOLSONÈS , actuant en el seu nom i representació, amb domicili al 
carrer Dominics, 12, Pl. del Consell Comarcal de la ciutat de Solsona. 
 
I de l’altra, el Sr. Josep Colell i Solé, alcalde i president de l’AJUNTAMENT DE 
LLOBERA , actuant en el seu nom i representació, amb domicili a Llobera, Casa de la 
Vila. 
 
Les parts es reconeixen mútuament, en la qualitat en què intervenen, la capacitat d’obrar 
necessària per atorgar aquest conveni i, a aquest efecte, 
 
 
MANIFESTEN:  
  

I) El Document Únic de Protecció Civil Municipal regulat pel Decret 155/2014, 
de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i 
homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el 
procediment per a la seva tramitació conjunta, estableix el marc orgànic i 
funcional previst per a un municipi, amb l'objecte de prevenir i controlar els 
riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles 
situacions d'emergència del municipi. 

 
II) L'Ajuntament de Llobera, d’acord amb la Llei 4/1997 de protecció civil de 

Catalunya, resta obligat a elaborar i implantar el Plans de protecció civil 
municipals, següents: 

 
- PAM INFOCAT 
- PAM NEUCAT 

 



És recomanable disposar també del PAM SISMICAT malgrat no ser 
obligatori. 

 
III) Considerant les facultats d’assistència tècnica als municipis de què disposen 

els consells comarcals i vist que l'Ajuntament de Llobera no disposa de 
personal per dur a terme la redacció d'aquests plans assenyalats, les parts 

 
ACORDEN: 
 
Primer.  El present conveni té per objecte la col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Solsonès i l'Ajuntament de en la redacció del Document Únic de Protecció Civil Municipal 
(DUPROCIM), el qual incorporarà, entre altres els Plans d'Acció Municipal (PAM) que tot 
seguit es relacionen: 
 

- PAM INFOCAT 
- PAM NEUCAT 
- PAM SISMICAT 

 
Segon.  L’Ajuntament està obligat a facilitar tota la informació i documentació en el format 
que els tècnics creguin oportú, per tal de poder redactar l'assenyalat en l'acord precedent.  
El Consell Comarcal del Solsonès, serà l’encarregat de gestionar el ritme de treball i 
l’ordre de les redaccions dels diferents documents de tots els ajuntaments de la comarca 
signants dels convenis. 
 
El Consell Comarcal no iniciarà els treballs fins disposar de tota la informació per part de 
l’ajuntament.  
 
Tercer.  En cas que la Generalitat de Catalunya, estableixi un termini límit de presentació 
o disposició d'aquests documents, i el consell no disposi de mitjans suficients per 
acomplir-los, es contractarà suport extern. El cost de dita contractació serà repercutit 
entre tots els ajuntaments de la comarca que hagin signat el corresponent conveni per la 
redacció del DUPROCIM, i de manera proporcional al nombre de PAM's que incorpori 
aquest document, amb independència de si ja ha estat redactat o no per part del Consell 
Comarcal del Solsonès. 
 
Quart. La vigència d’aquest conveni s’estableix fins que els treballs a què fa referència 
l’acord primer restin finalitzats, aprovats i acceptats per l’organisme competent. 
 
 
I, perquè així consti les parts signen el present conveni per duplicat i a un sol efecte en 
la data i lloc indicats a l’encapçalament. 
 
 
Consell Comarcal del Solsonès Ajuntament de Llobera 
 
 
 
 
 
Francesc X. Mas i Pintó  Josep Colell i Solé 
President per delegació  Alcalde i president 
 
                          
 


