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

 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 10/2017  
Data: 6 de novembre de 2017     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:30 hores a 21:15 hores 
 
Hi assisteixen: 
Gerard Barcons Torra – Alcalde accidental 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 -  
 
Esther Garrido Hernández, secretària. 
 
Excusa la seva absència l’alcalde Josep Colell Solé. 
 
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 4 de setembre de 2017 i de la sessió extraordinària del dia 25 
d’octubre de 2017, les quals s’aproven per unanimitat dels assistents. 

 
 

2. Aprovació inicial del pressupost de l’exercici 2018.       
 
Vist que l’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2018, i 
que la interventora de l’Ajuntament ha emès l’informe favorable el qual figura a 
l’expedient. 
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals. 
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits  per la legislació 
vigent.  

 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 
162 i següents del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 



2 a 23 del RD 500/90, i el Real Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei General d’estabilitat pressupostària. 

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

 
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2018 el qual, 
és el següent: 

 
INGRESSOS 
CAPÍTOL I      32.291,00 € 
CAPÍTOL II               0,00 € 
CAPÍTOL III           249,80 € 
CAPÍTOL IV      71.876,75 € 
CAPÍTOL V             20,00 € 
CAPÍTOL VI     112.523,24 € 

 
TOTAL                                       216.960,79 € 

 
DESPESES 
CAPÍTOL I                 35.200,00 €                         
CAPÍTOL II       39.860,00 €                            
CAPÍTOL III                        300,00 €                         
CAPÍTOL IV      20.213,34 € 
CAPÍTOL VI    119.387,45 € 
CAPITOL IX        2.000,00 € 

 
TOTAL                    216.960,79 €                                 

 
SEGON- Aprovar la plantilla de personal que es detalla en l’esmentat expedient. 

 
TERCER.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general així com el Pla 
estratègic de Subvencions, i la normativa reguladora de les subvencions nominatives 
i excepcionals. 

 
QUART.- Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província  i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies 
hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. 

 
CINQUÉ.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en 
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es 
refereix, quan s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. 

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

 
El regidor Joan Vendrell pren la paraula i en representació del grup municipal de 
Convergència i Unió manifesta que enguany el seu grup vota a favor de l’aprovació 
del pressupost municipal perquè, a diferència dels anys anteriors, es preveuen 
inversions.  

 
 
3. Sol·licitud de modificació de l’ajut sol·licitat per ADF Sol Verd.  

 



Atès que per acord de ple de data 05 de juny de 2017 es va concedir a l’ADF Sòl 
Verd un ajut econòmic de 500,00 € per a fer front a les despeses del Pla de Prevenció 
i vigilància d’incendis de l’estiu 2017, amb un pressupost total de l’actuació de 
18.000,00 €. 
 
Atès que en data 30 d’agost de 2018 el Sr. Armengol Riart Vilardell, en representació 
de l’ADF Sòl Verd presenta escrit al registre general de l’ajuntament de Llobera 
exposant que no s’ha dut a terme l’actuació de vigilància per a la qual es va concedir 
l’ajut identificat al paràgraf primer i demana que es mantingui l’ajut atorgat per a 
l’adquisició de material per a l’extinció d’incendis.  
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar el canvi de destinació de l’ajut de 500,00 € concedit a l’ADF Sòl 
Verd per acord de ple de data 5 de juny de 2017, que passa a ser l’adquisició de 
material per a extinció d’incendis.  
 
SEGON.- Notificar aquesta resolució al Sr. Armengol Riart Vilardell en representació 
de l’ADF Sòl Verd.  

 
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. Sol·licitud d’ajut econòmic de l’Escola de Llobera.  
 

Atès que el pressupost municipal vigent preveu com cada any, una partida 
pressupostària per a finançar part de l’excursió de final de curs i altres activitats de 
l’Escola de Llobera.  

 
Atès que en data 13 de setembre de 2017 la Sra. M. Àngels Taribó Olalla, directora 
de l’Escola de Llobera ha presentat un escrit al registre general d’aquest ajuntament, 
en el qual demana que s’atorgui una subvenció a l’Escola de Llobera per a finançar 
les despeses d’una activitat de caiac duta a terme per l’alumnat de l’escola de 
Llobera el dia 1 de juliol de 2017 i les despeses de material vari per a dur a terme 
actuacions de manteniment de l’edifici de l’escola, adjuntant factures acreditatives 
de les despeses efectuades.  
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar un ajut econòmic a l’Escola de Llobera per import de 425,07 € per 
a finançar una activitat de caiac i material de manteniment per a l’edifici de l’escola.  
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 425,07 € amb càrrec a la partida 480.02/321 del 
pressupost vigent d’aquest ajuntament i procedir al seu pagament.  
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 

5. Acord d’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’ACM i del 
Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 
ANTECEDENTS 



 
Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en 
endavant, ACM) decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les 
sinergies alhora de poder contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals 
associats que es volien assolir eren de, com a mínim, doble tipologia: de preu, 
aconseguint per volum agregat economies d’escala; i l’estalvi de procediment, 
assolint la optimització de les estructures locals, amb aminoraments dels terminis 
en el procediment administratiu.   
 
Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter 
associatiu, de naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el 
registre d’ens locals del Departament de Governació i Relacions institucionals. Els 
ens consorciats són els Consells comarcals del Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la 
Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia, les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, 
així com naturalment la mateixa ACM, on radica el domicili social del consorci. El 
CCDL per acord de la seva Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, 
va aprovar la modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de 
contractació centralitzada, configurant-se com un servei especialitzat de 
contractació, per tal de donar servei als ens locals de Catalunya. Aquest sistema es 
basa en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), on regula 
l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes 
o d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents 
acords. 
 
Més recentment, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà 
constituir una central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei reguladora 
de les Bases del Règim Local  (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la 
Disposició addicional 5a per la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració local (LRSAL). La central de contractació de l’ACM es regeix per un 
Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de 
desembre de 2014.  
L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació 
d’efectuar cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central 
de Compres del CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema 
o qualsevol altre establert en la legislació de contractació pública.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del TRLCSP que regula l’adhesió 
a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o 
d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords. 
 
2. Article 156 del TRLCSP  pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 
documents contractuals.  
 
3. Disposició addicional 5a de la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració local (LRSAL). 

 
4.  Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 
de desembre de 2014. 
 



Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats 
anteriorment, aquest ajuntament adopta per unanimitat de tots els seus membres 
presents el següent:  
 
ACORD 
 
PRIMER.- Acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Llobera al sistema d’adquisició 
centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del 
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar 
l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la 
Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els 
contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries.  
 
SEGON.- Facultar a l’alcalde perquè en nom i representació d’aquesta corporació, 
pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del 
present acord, permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i 
que la Central de contractació formalitzi. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament 
Local. 

 

 
6. Adhesió a l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors 

i d’elements de subministrament substitutius de l’ACM i aprovació de la 
contractació del servei de manteniment.  

 
Atès que l’Ajuntament  de Llobera, en aquet mateix ple, ha aprovat l’adhesió al 
sistema d’adquisició centralitzada destinada las ens locals que realitza l’ACM 
juntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local. 

 
Atès que el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la 
Comissió Executiva de data 21 de desembre de 2016 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat, va aprovar, en la sessió de la seva Comissió Executiva de 
data 8 de juny de 2017, adjudicar l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells 
elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2015.02) a les empreses seleccionades d’acord amb el 
detall per lots que seguidament es relaciona:  

 
1.- ASCENSORES ERSCE, SAU, LOTS: 1, 7 i 10  
2.- CITYLIFT, SA, LOTS: 2 i 6  
3.- A.EMBARBA, SA, LOTS: 3 i 5  
4.- MARVI ASCENSORES, SL, LOTS 8 i 9  
5.- KONE ELEVADORES, SA, LOT 4   

 
Atès que en data 10 de juliol de 2017, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents 
entitats mercantils adjudicatàries, el corresponent contracte de manteniment 
d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius, licitat de conformitat 
amb el procediment referenciat a l’apartat anterior.  

 



Atès que aquest ajuntament disposa d’un ascensor a l’edifici del local d’entitats i 
biblioteca, que requereix els serveis de manteniment mensual per tal de donar 
compliment a la normativa vigent.  

 
Atès que l’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu 
mixt de subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la 
Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i 12, en 
relació als articles 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.  

 
Atès que l’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 
198.3 del TRLCSP i 33.3, lletra a, de la DN i té com a objecte la regulació de les 
condicions en que tindran lloc els serveis de manteniment d’aparells elevadors, 
designats pels membres del CCDL i de la resta d’entitats destinatàries de Catalunya 
que s’adhereixin al sistema de contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, a 
l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP. 

 
D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. 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 resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim local 
que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals (...)/ o 
articles aplicables de Llei d’organització comarcal, es proposa al ple de l’ajuntament 
de Llobera l’adopció dels següents ACORDS 

 
PRIMER.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Llobera a l’Acord marc del servei 
de manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius  
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.02), per un termini de 
vint-i-quatre mesos. 

 
SEGON.- Aprovar la contractació del servei de manteniment per a dos anys amb 
l’empresa adjudicatària  A. EMBARBA S.A en les modalitat següents: 

 
Tipus de manteniment  
(Bàsic/semi-risc/tot risc) 

Tipus d’aparell  
(interior/ exterior/muntacàrregues) 

Nombre 
d’aparells   

Preu/aparell-any (€) 
S/IVA 

Semi risc Interior 1 468,96 € 

 
TERCER.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 567,44 € 
que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2018, a càrrec de l'aplicació 
pressupostària 213.00/920. 

 
QUART.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL 
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària A 
EMBARBA, S.A . 

 
 
7. Assumptes sobrevinguts.      
 

No n’hi ha.  

 
 

8. Donació de compte de decrets d’alcaldia.      
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 



Decret d’alcaldia núm. 62/17, de 31 d’agost de 2017, d’autorització al Consell 
Comarcal per a dur a terme les obres incloses a la “Memòria valorada de les obres 
d’arranjament i reparació de camins d’interès comarcal per l’accés a masies i nuclis 
de població a la comarca del Solsonès – Anualitat 2017”, pel que fa a l’actuació que 
afecta al TM de Llobera.  
 
Decret d’alcaldia núm. 63/17, de 31 d’agost de 2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  

 
Decret d’alcaldia núm. 64/17, de 5 de setembre de 2017, de concessió de llicència 
d’obres a la Sra. Marta Ricard Masip per a l’arranjament del cobert de la Caseta de 
la Serra, per destinar-lo a taller de belles arts.   

 
Decret d’alcaldia núm. 65/17, de 7 de setembre de 2017, de suport al referèndum 
de l’1 d’octubre.  
 
Decret d’alcaldia núm. 66/17, de 7 de setembre de 2017, d’aprovació d’una factura 
i ordenació del seu pagament.    
 
Decret d’alcaldia núm. 67/17, de 15 de setembre de 2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 68/17, de 19 de setembre de 2017, de sol·licitud a la 
Diputació de Lleida d’una subvenció de 17.330,25 € per a finançar les despeses 
d’arrendaments i subministraments de les anualitats 2017, 2018 i 2019.    
 
Decret d’alcaldia núm. 69/17, de 19 de setembre de 2017, de desestimació de la 
petició de legalització d’una piscina i un cobert per al poni a la finca Cal Vilaseca.    
 
Decret d’alcaldia núm. 70/17, de 26 de setembre de 2017, de concessió de 
llicència d’obres a al Sra. M. Carme Cantó Coromina per a la reforma de la teulada 
d’un cobert a la finca Cal Sastre.  
 
Decret d’alcaldia núm. 71/17, de 26 de setembre de 2017, de sol·licitud a la 
Diputació de Lleida d’una subvenció de 65.023,24 € per al condicionament de 
cunetes, desguassos i laterals del ferm asfàltic al camí de Peracamps.  
 
Decret d’alcaldia núm. 72/2017, de 28 de setembre de 2017,  d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 73/2017, de 29 de setembre de 2017,  d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 74/2017, de 2 d’octubre de 2017,  de suspendre la 
celebració del proper ple ordinari de l’ajuntament.   
 
Decret d’alcaldia núm. 75/2017, de 2 d’octubre de 2017,  de l’adhesió de 
l’Ajuntament de Llobera a l’aturada general convocada per al dia 3 d’octubre.  
 
Decret d’alcaldia núm. 76/2017, de 5 d’octubre de 2017,  d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 77/2017, de 16 d’octubre de 2017,  d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 



Decret d’alcaldia núm. 78/2017, de 18 d’octubre de 2017,  de designació del 
regidor Jaume Badia Satorra com a tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Llobera 
durant el termini d’absència per incapacitat temporal de l’alcalde.  
 
Decret d’alcaldia núm. 79/2017, de 18 d’octubre de 2017,  de concessió de 
llicència d’obres al Sr. Antoni Barcons Mascaró per al trasllat d’una nau porcina 
existent sense increment de capacitat productiva a l’explotació ramadera Melció.   
 
Decret d’alcaldia núm. 80/2017, de 20 d’octubre de 2017,  d’aprovació d’una 
factura i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 81/2017, de 23 d’octubre de 2017,  de concessió de 
llicència d’obres al Sr. Guillem Nadal Villanueva per a la construcció d’una explotació 
porcina d’engreix a la finca del polígon 2 parcel.la 132 subparcel.la AB del TM de 
Llobera.   
 

 

9. Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Informa que la ITV dels vehicles agrícoles es farà a Llobera el proper 21 de 
desembre.  
 
Segon.- en relació a les subvencions que cada any atorga l’Institut Català de les 
dones, fa saber al ple que aquest any no es convocaran els ajuts i proposa dur a 
terme igualment les activitats programades. S’acorda que en cas que consultada al 
disponibilitat pressupostària, aquesta sigui favorable, es durà a terme el curs de 
restauració de mobles i decoració que estava previst.  
 
Tercer.- Està fent gestions per adjudicar en breus els treballs d’arranjament del mur 
de darrere la pista poliesportiva i el local.  
 
Quart.- Proposa celebrar les eleccions a al sala de plens de l’ajuntament atès que 
aquest dia és feiner i el local s’utilitzarà com a menjador escolar. La resta de 
membres del ple s’hi mostren d’acord.  
 
 

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

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


