
 

ACTA DE 31 DE JULIOL 2017 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 7/2017 
Data: 31 de juliol de 2017     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 19:00 hores a 19:50 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 5 de juny de 2017, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
 

2. Determinació dels dies de festa local per a l’any 2018.        
 
Vist l’escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, on es sol·licita que 
s’estableixin dos dies de festa local per a l’any 2018 pel ple municipal, d’acord amb 
l’establert a l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.  
 
A proposta de l’alcalde S’ACORDA per unanimitat dels membres presents: 
 
PRIMER.- Establir els següents dies de festa local del municipi de Llobera a l’any 
2018: 9 de febrer i 30 d’abril.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament Treball, Afers Socials i Famílies 
per tal que en tinguin constància als efectes oportuns. 
 



TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per fer efectius aquests acords.  

 

 
3. Aprovació del Programa Anual 2018 per a l’execució del Pla Marc de 

Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals 
Rebrot.   

 
Vist el Programa Anual 2017 per a l’execució del Pla Marc de Restauració i Millora 
Forestal de l’Associació de Propietaris Forestal Rebrot, tramès per la Diputació de 
Barcelona.  
 
Atès que l’esmentat Programa Anual ha estat aprovat per una comissió de treball, 
d’acord amb el que estableix el “Conveni Marc de col·laboració signat entre la 
Diputació de Barcelona, els ajuntaments de Cardona, Castellfollit de Riubregós, La 
Molsosa, Llobera, Pinós, Riner i Torà, i l’Associació de Propietaris Forestals Rebrot 
per a l’execució del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal”.   
 
Atès que com a entitat signant del Conveni Marc, cal que l’Ajuntament de Llobera 
aprovi el Programa Anual 2017 i el notifiqui a la resta de les parts.  
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el Programa Anual 2017 per a l’execució del Pla Marc de 
Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestal Rebrot. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a les entitats signants del Conveni Marc de 
Restauració i Millora Forestal. 
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde accidental o persona en qui delegui per a signar tots 
els documents necessaris per fer efectius aquests acords.  

 

 
4. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2017.   
 

En data 24 de juliol aquesta alcaldia va incoar l’inici de l’expedient per a l’aprovació de 
la modificació de crèdits mitjançant majors ingressos, i en data 25 de juliol la intervenció 
d'aquest Ajuntament va emetre informe el qual va concloure que atès que la 
transferència de crèdit és entre aplicacions pressupostàries de diferents àrees de 
despesa, no obstant afecta a crèdits de personal, l’òrgan competent és el Ple per acord 
de majoria simple dels seus membres presents, segons diu l’art. 47 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

 
Per tot això, amb el quòrum de la majoria absoluta s'adopta el següent acord: 

Capítol Article        Concepte   Augment Ingressos 
1 912/100.00 Retribucions Alcalde 1.500,00 
1 920/160.00 Quotes ss.ss 1.500,00 
    
4 162/465.06 Conveni gossera - Aj Solsona 1.700,00 
2 920/227.06 Estudis i projectes tècnics 3.000,00 
4 1621/465.07 Recollida deixalles CCS 8.475,00 
4 162/465.05 Conveni camins CCS 421,00 
4 231/465.01 Serveis SociAls 1.500,00 
4 231/465.07 Conveni dones 153,00 



PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de majors 
ingressos, amb  el següent detall: 

 
L'expedient s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant un edicte a l’ etauler i al Butlletí Oficial de la Província. 

 
En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits 
de les aplicacions pressupostàries que s'han indicat. 

 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui, a la signatura de tots els 
documents necessaris per fer efectius els presents acords. 

 

 
5. Aprovació del compte general de l’exercici 2016.   
 

L’alcalde manifesta que s’han d’examinar i, si és procedent, aprovar el compte 
general corresponent a l’exercici de l’any 2016, i sobre el qual es va emetre informe 
favorable per la Comissió Especial de Comptes en sessió tinguda el dia 22 de maig 
de 2017, i exposat al BOP núm. 109 de 7 de juny de 2017, sense que s’hagi presentat 
cap reclamació. 

 
La secretària llegeix el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes. 

 
Després de deliberar, el Compte General de 2016, queda aprovat pel Ple de la 
Corporació Municipal. 

 

 
6. Aprovació inicial del Projecte de subdivisió de la sala polivalent.  

 
Vist el “Projecte bàsic i executiu de subdivisió de la sala polivalent i porta d’accés a 
l’escenari”, redactat per l’arquitecte Ramon Padullés Rossell, el qual té un 
pressupost d’execució per contracta de 14.887,00 €.  
 
Atès que per l’import pressupostat a la memòria l’òrgan competent per a la seva 
aprovació és el ple de l’ajuntament, de conformitat amb el què disposa l’article 52.2 
del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el “Projecte bàsic i executiu de subdivisió de la sala 
polivalent i porta d’accés a l’escenari”, redactat per l’arquitecte Ramon Padullés 
Rossell, el qual té un pressupost d’execució per contracta de 14.887,00 €.  
 
SEGON.- Sotmetre a informació pública el document tècnic referit, durant el termini 
de trenta dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al taulell 
d’edictes d’aquest ajuntament, amb el benentès que si no es presenten al·legacions 
dins el termini establert, el projecte quedarà definitivament aprovat. 
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

4 450.00 FCLC 2016   18.249,00 
TOTAL  18.249,00        18.249,00 
   



 
 

7. Assumptes sobrevinguts.      
 

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

 
 
(1) Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Solsona i l’Ajuntament 
de Llobera per a la utilització del centre de recollida de gossos municipal 
de Solsona 

 
Atès que l’article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de Protecció dels Animals disposa que “els ajuntaments hauran 
de disposar de centres de recollida d’animals abandonats o perduts adequades i amb 
prou capacitat per al municipi, o convenir la realització d’aquest servei amb ens locals 
supramunicipals o amb altres municipis” 
 
Atès que l’Ajuntament Llobera no disposa de cap instal·lació que permeti donar 
compliment a la normativa esmentada i que esta interessat amb arribar a un acord 
amb l’Ajuntament de Solsona per fer ús del centre de recollida de gossos municipal 
de Solsona.  
 
Vist el “Conveni entre l’Ajuntament de Solsona i l’Ajuntament de Llobera per a al 
utilització del centre de recollida de gossos municipal de Solsona”, que s’adjunta a 
aquesta acta com Annex I. 
 
Atès que el conveni preveu una aportació inicial a raó de 7 € per habitant del municipi 
de Llobera, que es farà efectiva en el termini màxim d’un mes des de la data de 
signatura. 
 
Atès que consta a l’expedient l’informe favorable de la intervenció municipal.  
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el “Conveni entre l’Ajuntament de Solsona i l’Ajuntament de 
Llobera per a al utilització del centre de recollida de gossos municipal de Solsona”.  
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 1.421,00 €, corresponent a l’import de 7 € per 
habitant per 203  habitants de Llobera a data 01/01/2017 segons dades de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya, amb càrrec a la partida 4 162//465.06 del pressupost 
vigent i procedir al seu pagament en el termini d’un mes des de la data de signatura 
del conveni aprovat al punt primer.  
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Solsona.  
 
QUART.- Facultar a l’alcalde accidental o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per 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. 30/17, de 5 de juny de 2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 31/17, de 5 de juny de 2017, d’aprovació del retorn de 450 
E a la Direcció General de Joventut per la bestreta percebuda en concepte de 
subvenció per a l’execució del programa “Forma’t i creix”. .  
 
Decret d’alcaldia núm. 32/17, de 13 de juny de 2017, de concessió d’una 
bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica al Sr. 
Josep Torra Coromina.   
 
Decret d’alcaldia núm. 33/17, de 14 de juny de 2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 34/17, de 19 de juny de 2017, de delegació de les funciona 
d’alcaldia al tinent d’alcalde, el Sr. Gerard Barcons Torra, durant el període 
d’incapacitat temporal de l’alcalde.  
 
Decret d’alcaldia núm. 35/17, de 20 de juny de 2017, de suspensió de la celebració 
de les sessions de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Llobera fins a la 
reincorporació de l’alcalde a les funcions d’alcaldia.  
 
Decret d’alcaldia núm. 36/17, de 22 de juny de 2017, d’habilitació com a secretària 
accidental de l’Ajuntament de Llobera, durant el període reglamentari de vacances 
de la secretària, a la Sra. Sílvia Vilaseca Casafont, interventora d’aquest ajuntament.   
 
Decret d’alcaldia núm. 37/17, de 22 de juny de 2017, de sol·licitud a la Direcció 
General de Boscos de la Generalitat de Catalunya que realitzi actuacions de 
fumigació en el sòl forestal del municipi de Llobera afectat per la plaga de la 
processionària del pi.  
 
Decret d’alcaldia núm. 38/17, de 26 de juny de 2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 39/17, de 28 de juny de 2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 40/17, de 4 de juliol de 2017, de sol·licitud d’un ajut de 
50.000,00 € al Departament de Governació, AAPP i Habitatge per a l’execució de les 
obres incloses a la “Memòria valorada de condicionament de les cunetes, 
desguassos i laterals del ferm asfàltic al camí de Sant Pere de Llobera, al TM de 
Llobera (Solsonès)”.  
 
Decret d’alcaldia núm. 41/17, de 4 de juliol de 2017, de sol·licituds d’un ajut al 
Consell Comarcal del Solsonès de 496,58 € per a dur a terme un curs de zumba dins 
el contracte programa que els Consells Comarcals signen amb el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies.  
 
Decret d’alcaldia núm. 42/17, de 4 de juliol de 2017, de concessió d’una pròrroga 
a SAT Granja Godall per a iniciar les obres d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum 
de 22,4 kWp a la coberta de l’obrador de la Granja Godall, pel termini de 6 mesos.  
 
Decret d’alcaldia núm. 43/17, de 7 de juliol de 2017, d’aprovació d’una factura i 
ordenació del seu pagament. 
 



Decret d’alcaldia núm. 44/17, de 13 de juliol de 2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 45/17, de 18 de juliol de 2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 46/17, de 18 de juliol de 2017, d’acceptació de la justificació 
presentada per la Societat de Caçadors Esportius de Llobera i aprovació del 
pagament de 100,00 € d’acord amb l’ajut concedit.  
 
Decret d’alcaldia núm. 47/17, de 18 de juliol de 2017, d’ampliació durant 5 dies 
hàbils el termini atorgar al Sr. Josep Codina Ramells per a l’aportació del “Projecte 
d’enderroc d’edificació annexa a la masia “Casa Molins””.  
 
Decret d’alcaldia núm. 48/17, de 18 de juliol de 2017, d’autorització a l’Ajuntament 
de Torà per dur a terme les actuacions incloses en el “Projecte d’actuacions en 
diversos camins rurals del TM de Torà” pel que fa al tram del camí de les Creies, 
Borrells, l’Auró i l’Alzina que transcorre pel TM de Llobera.  
 
Decret d’alcaldia núm. 49/17, de 21 de juliol de 2017, d’aprovació d’una factura i 
ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 50/17, de 24 de juliol de 2017, d’aprovació d’una factura i 
ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 51/17, de 27 de juliol de 2017, de modificació de la data de 
la propera sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Llobera.  

 
 

9. Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Respon la pregunta formulada pel regidor Joan Vendrell al passat ple i 
explica que l’Oficina Antifrau de Catalunya va contestar la petició feta per la 
Mancomunitat d’Aigua del Solsonès en el sentit que és el secretari de l’entitat qui ha 
de fer les oportunes revisions dels expedients administratius per tal de revisar la 
legalitat dels acords adoptats.  
 
Segon.- L’Agència Catalana de l’Aigua ha sol·licitat informació a l’ajuntament sobre 
les fonts del municipi. S’està treballant per donar una resposta.  
 
Tercer.- Explica les sol·licituds de diferents ajuts demandes per l’Ajuntament per a 
arranjament de camins al Departament de Governació i al Consell Comarcal i la 
previsió de sol·licitud d’altes actuacions a la Diputació de Lleida. 

 
 

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

 
 



No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
les vuit menys deu del vespre, 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 
 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SOLSONA I L’AJUNTAMENT DE LLOBERA PER A 
LA UTILITZACIÓ DE LA CENTRE DE RECOLLIDA DE GOSSOS MUNICIPAL DE SOLSONA 
 
Solsona , a         de                     de 2017 
 
REUNITS 
 
D’una banda, David RODRÍGUEZ i GONZÁLEZ, alcalde – president de l’Ajuntament de Solsona; 
 
I, de l’altra, Gerard Barcons Torra, alcalde accidental – president de l’Ajuntament de Llobera; 
 
Ambdues parts  actuen i en compliment dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 
Solsona celebrada el dia ............................... i el Ple de l’Ajuntament de Llobera celebrat el dia 31 
de juliol de 2017. 
 
EXPOSEN 
 

I. Que, d’acord amb el que preveu l’art. 16 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, “els ajuntaments 
han de disposar de centres de recollida d’animals abandonats o perduts adequades i 
amb prou capacitat per al municipi, o convenir la realització d’aquest servei amb ens 
locals supramunicipals o amb altres municipis”. 
  

II. Que, per donar compliment a la normativa més amunt esmentada, l’Ajuntament de 
Solsona ha construït un centre de recollida de gossos municipal a la finca de la 
Rebollosa, a la partida de Sant Bernat, al TM de Solsona, prevista, en principi, per 
acollir els gossos abandonats que es trobin al terme municipal de Solsona. 

 
III. Que la construcció d’aquest equipament ha suposat a l’Ajuntament de Solsona una 

inversió superior als 65.000,00 €, xifra a la qual cal afegir l’aportació dels terrenys en 
què s’ha dut a terme. 

 
IV. Que aquest centre, ateses les seves dimensions i característiques, pot acollir gossos 

d’altres municipis amb qui l’Ajuntament de Solsona hagi arribat a un acord,  
 
V. Que, en aquests moments, l’Ajuntament de Llobera no disposa de cap instal·lació que 

permeti donar compliment a aquella normativa i que està interessat a arribar a una 
acord amb l’Ajuntament de Solsona per fer ús del centre de recollida de gossos 
municipal de Solsona. 

 
VI. Què la Llei de Contractes del Sector Públic (Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre), empara la celebració de convenis interadministratius. 
 
 
En conseqüència, i de comú acord, signen aquest conveni de col·laboració, que es regirà pels 
següents  
 
ACORDS 
 

1.  L’Ajuntament de Solsona i l’Ajuntament de Llobera acorden que el centre de recollida de 
gossos de Solsona podrà acollir els gossos abandonats que s’hagin localitzat al terme 
municipal de Llobera.  
 

2. Per poder fer ús d’aquesta instal·lació i tenir accés al servei, l’Ajuntament de Llobera farà 
una aportació equivalent a la despesa feta per l’Ajuntament de Solsona. 

 



Atès que la inversió efectuada per l’Ajuntament de Solsona ha estat de 65.000,00, i que 
això suposa, aproximadament, una despesa de 7,00 € per habitant, l’aportació que 
l’Ajuntament de Llobera farà serà de 1.421,00 € (a raó també de 7,00 €/hab per 203 
habitants del municipi segons dades IDESCAT a 01/01/2017). Aquesta quantitat es farà 
efectiva en el termini màxim d’un mes des de la data de la signatura d’aquest conveni. 

 
3. L’aportació detallada a l’acord anterior s’entén a fons perdut, en el sentit que, una vegada 

resolt aquest conveni, l’Ajuntament de Llobera no podrà exigir el reintegrament de la seva 
aportació inicial. 
 

4. Aquesta aportació de l’Ajuntament de Llobera s’inclourà al fons que, gestionat per 
l’Ajuntament de Solsona, es destinarà a futures actuacions al centre de recollida. 
 

5. Les noves inversions que, en endavant, s’hagin de dur a terme al centre de recollida es 
finançaran entre els ajuntaments usuaris en cada moment i en proporció al nombre 
d’habitants de cadascun. 

 
6. Pel que fa a les despeses ordinàries de manteniment del centre, la quantitat a assumir 

per cadascun dels ajuntaments usuaris es calcularà, amb caràcter anual, en funció del 
percentatge d’habitants de cada municipi en relació al total de la comarca (dades Idescat 
a 1 de gener de l’any en curs). 
 

7. L’Ajuntament de Llobera serà responsable de traslladar els gossos localitzats al seu 
municipi des del lloc on siguin recollits fins a les instal·lacions del centre de recollida. 
 

8. L’Ajuntament de Llobera abonarà 100,00 € per cada gos del seu municipi que ingressi a 
la centre, en concepte de despeses de gestió. 
 

9. Tant per a l’accés com per a la sortida d’aquests gossos de les instal·lacions, se seguirà 
en tot moment el “Protocol per a la gestió municipal de gossos” redactat i aprovat per 
l’Ajuntament de Solsona, i que s’adjunta com a annex 1 al present conveni. 
 

10. En el cas que es localitzi un gos abandonat i el centre de recollida estigui plena, la 
Comissió de Seguiment del centre de recollida de gossos municipal decidirà les solucions 
possibles. 
 

11. L’Ajuntament de Llobera estarà representant a la Comissió de Seguiment del Centre de 
recollida de gossos municipal de Solsona (òrgan de seguiment de la gestió i dels treballs 
i  activitats i iniciatives que es realitzin al centre, creat a tal efecte per l’Ajuntament de 
Solsona), per un membre del Consell Comarcal del Solsonès. 

 
12. El termini de durada que es fixa per aquest contracte és de quatre anys, prorrogables per 

anualitats amb acord exprés de les parts. 
 

13. En cas d’incompliment manifest de les clàusules d’aquest conveni per part d’una de les 
parts signants, l’altra part podrà rescindir-lo unilateralment. 

 
14. En cas que es produeixin controvèrsies en la interpretació de les clàusules d’aquest 

conveni, en primera instància s’intentaran resoldre per la via administrativa. En cas que 
aquestes persisteixin, seran els tribunals de justícia corresponents els qui hauran de 
resoldre les possibles diferències d’interpretació del conveni.  

 
En prova de conformitat ho signen ambdues parts, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el 
lloc i data al començament indicats. 
 
 
    L’Alcalde de Solsona    L’Alcalde accidental de Llobera 
 
 
David Rodríguez i González                     Gerard Barcons Torra 


