ACTA DE 9 D’ABRIL DE 2018 DE SESSIÓ PÚBLICA
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA

Identificació de la sessió
Caràcter: ordinària
Número: 3/2018
Data: 9 d’abril de 2018
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Horari: 15:00 hores a 16:25 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 José Antonio Romero i Tomás, secretari interventor accidental de l’Ajuntament
de Llobera.
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
accidental Gerard Barcons Torra.

El President obre la sessió i es tracten els següents assumptes:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Seguidament el President demana al secretari que llegeixi l’acta de la sessió
ordinària del dia 5 de febrer de 2018, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents.

2. Adjudicació Tràmit d’Avaluació Ambiental Ordinària de la Modificació
Puntual del POUM del municipi de Llobera.
Atès que aquest ajuntament està interessat en la redacció d’un projecte tècnic
per al tràmit d’avaluació ambiental ordinària de la modificació puntual el POUM
del municipi de Llobera.
Atès que es considera necessària l’externalització de la redacció del projecte,
que no pot ser assumit pels serveis tècnics propis municipals.
Atès que han estat sol·licitades dues ofertes econòmiques dels costos per a la
redacció del projecte esmentat, tal com consta a la documentació de l’expedient
administratiu, essent ambdues ofertes del mateix import de 3.630,00 euros (IVA
inclòs), finalment s’ha escollit el pressupost de l’empresa Enginyeria i Integració

Ambiental, SLP, al ser l’oferta més avantatjosa ja que inclou més actuacions en
el pressupost.
Atès que de conformitat amb l’import de l’obra a executar és un contracte menor
i tenint en compte que l’article 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector Públic, que 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 118 de la mateixa llei.
Per l’exposat, el Ple d’aquest ajuntament acorda per unanimitat:
PRIMER.- Adjudicar a Enginyeria i Integració Ambiental, SLP la redacció del
projecte executiu, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut per a la
modificació puntual del POUM del municipi de Llobera, per import total de
3.630,00 euros (IVA inclòs), de conformitat amb el pressupost de data 6 de
febrer de 2018 que consta a l’expedient.
SEGON.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari.

3. Designació dels dies de festa local del municipi per a l’exercici 2019.
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 2019, advertint que no es
poden escaure en diumenge, ni en cap dels dies de festa oficials.
De conformitat amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, i
l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, publicada al DOGC núm.7381, de 31 de
maig de 2017.
A proposta del president S’ACORDA per unanimitat dels assistents:
PRIMER.- Establir els dies 1 de març i 17 de maig de 2019 com a dies de festa
local al municipi de Llobera per a l’any 2019.
SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i
Família 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.

4. Aprovació inicial de l’Ordenança Reguladora de Circulació
d’Animals Domèstics al Municipi de Llobera.
Atès que aquest ajuntament té la voluntat d’elaborar una regulació detallada de la
circulació d’animals domèstics dins el terme municipal de Llobera, a la Comarca del
Solsonès.
Atès que per Provisió de l’Alcaldia de data 3 d’abril de 2018 es sol·licità informe de
Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a aprovar
l’Ordenança municipal reguladora dels emissors acústics en el medi rural.
Considerant l’esmentat informe emès en data 3 d’abril de 2018.

El Ple de l’Ajuntament, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178 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 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, ACORDA per unanimitat:
PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la Circulació
d’Animals Domèstics al municipi de Llobera, la qual s’adjunta a aquesta acta com
Annex I.
SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d’aquells veïns
o associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l’ordenança, per
un termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de
la Província de Lleida, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels
mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació,
perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i
suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense
necessitat d’acord exprés pel Ple.
TERCER. Facultar a l’Alcalde per a subscriure i firmar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.

5. Ratificació del decret 19/18, de 6 de març.
Atès que en data 6 de març de 2018, l’Alcalde accidental d’aquest ajuntament,
mitjançant decret d’alcaldia núm. 19/18, va resoldre aprovar 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 , i que literalment transcrit diu:
“ Atès que en data 5 de març de 2018, el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de
Llobera han signat un conveni de col·laboració 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/2162/2017 de 1 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a
la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, per la qual s’atorga al
Consell Comarcal del Solsonès una subvenció de 259.717,6 euros.
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 el Consell Comarcal del Solsonès, en execució d’aquest projecte, s’encarrega de la
contractació del personal necessari per dur-lo a terme a l’Ajuntament de Llobera.
Vist 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 és voluntat de l’Ajuntament de Llobera de col·laborar amb aquestes contractacions,
per la qual cosa es proposa al Ple:
Primer. L’Ajuntament de Llobera s’obliga 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 les
despeses que es detallen a continuació i segons el sistema de càlcul següent:
Import a assumir per l'ajuntament = (A/B) x C

•
•
•
o
o
o
o

On A serà el nombre de dies totals treballats en aquest ajuntament
On B serà el nombre total de dies treballats per tots els treballadors en tota la durada del
projecte i en tots els ajuntaments.
On C serà el sumatori de les despeses de tots els treballadors contractats pel Consell
Comarcal referents a:
Indemnització que correspongui per a la finalització del contracte del personal.
Despeses de baixa per incapacitat temporal.
Despeses assumides primerament pel Consell Comarcal del Solsonès corresponents a:
prevenció de riscos laborals
seguretat i salut en el treball (revisió mèdica),
responsabilitat patrimonial,
vestuari bàsic (calçat, armilla reflectant, ulleres, guants), així com qualsevol altra que es pugui
originar*.
*Els ajuntaments que no disposen de peons no hauran d'assumir les despeses de vestuari
bàsic d'aquests.
Segon. Aniran a càrrec de l’ajuntament les despeses de quilometratge del coordinador en
les tasques de supervisió del personal destinat a aquest ajuntament, en cas que l’Ajuntament
requereixi els seus serveis.
També i pel que fa al personal assignat a aquest ajuntament, les derivades de dietes i
quilometratge que s’originin a partir del centre de treball, com a conseqüència d’instruccions
que durant la jornada laboral l’Ajuntament li estableixi, d'acord amb les inst ruccions del
coordinador del projecte, i d’assistència a sessions formatives obligatòries, si correspon.
Els desplaçaments dels treballadors contractats es realitzaran amb el seu vehicle propi
només per les vies que estiguin en correctes condicions, en cas contrari, l'Ajuntament serà
qui faciliti a aquests els mitjans de transport per realitzar les tasques encomanades.
L’Ajuntament no demanarà al personal assignat que avanci bestretes corresponents a
materials i consumibles pel desenvolupament de les tas ques assignades.
Tercer. L’Ajuntament es compromet a cedir puntualment, si és necessari, la persona o
persones treballadores en el seu municipi al Consell Comarcal del Solsonès per realitzar
tasques que aquesta darrera entitat consideri prioritàries. La despesa generada durant
aquesta cessió serà assumida pel Consell Comarcal del Solsonès. El Consell Comarcal del
Solsonès, en aquests casos, avisarà a l'Ajuntament amb la màxima antelació possible.
Quart. L’Ajuntament incorporarà el personal tècnic i/o de suport necessari per tal d’assegurar
el correcte desenvolupament dels treballs a dur a terme 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, així com els mitjans, eines, EPIs específ ics (no incorporats en el punt
primer d'aquest acord) i materials necessaris per a l’adequada execució dels treballs.
Cinquè. En cas que l’Ajuntament no disposi de mitjans, el Consell Comarcal posarà a
disposició les desbrossadores habitualment destinades a la Brigada. El Consell Comarcal del
Solsonès realitzarà un manteniment, amb caràcter trimestral, de les desbrossadores que
siguin de la seva titularitat, l'import del qual es repartirà de manera proporcional entre els
ajuntaments usuaris d'aquestes i també l'entitat comarcal. Es tindrà en compte per al càlcul
d'aquesta despesa els dies d'ús. En cas de reparació, la despesa s'imputarà directament a
l'Ajuntament on s'hagi malmès la màquina.
Sisè. Quan es mobilitzi el personal en concepte de Brigada, les despeses de quilometratge
seran assumides inicialment pel Consell Comarcal però aquestes seran imputades, amb
posterioritat, a l’Ajuntament que l'hagi sol·licitat. Pel que fa al manteniment i reparació de les
eines a emprar per la brigada s'aplicarà el mateix que l'assenyalat en el punt cinquè d'aquest
acord.

Setè. Que es notifiqui la present resolució al Consell Comarcal del Solsonès, sense perjudici
que pugui formular qualsevol recurs que consideri oportú.
Vuitè.- Donar compte d’aquest decret al proper Ple que es celebri.”

Atès que és procedent la ratificació per l’òrgan plenari de la resolució d’alcaldia
esmentada.
Per tot això, per unanimitat dels assistents S’ACORDA:
PRIMER.- Ratificar el decret d’alcaldia número 19/18, identificat a la part expositiva
d’aquest acord.
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. Ratificació del decret 21/18, d’inici de l’expedient de contractació de les
obres de condicionament de les cunetes, desguassos i laterals ferm
asfàltic al Camí de Sant Pere de Llobera, al TM de Llobera.
Atès que en data 6 de març de 2018, l’Alcalde accidental d’aquest ajuntament,
mitjançant decret d’alcaldia núm. 21/18, va resoldre iniciar l’expedient de
contractació de les obres de condicionament de les cunetes, desguassos i laterals
ferm asfàltic al Camí de Sant Pere de Llobera, al TM de Llobera, i que literalment
transcrit diu:
“Atès que en data 4 de juliol de 2017, mitjançant decret d’Alcaldia es va resoldre sol·licitar un
ajut de 50.000 € 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 ferm asfàltic al camí de Sant Pere de Llobera, al TM de Llobera (Solsonès)”.
Atès que en sessió de Ple d’aquest Ajuntament de data 5 de febrer de 2018 es va acordar
l’aprovació inicial del “Projecte de condicionament de les cunetes, desguassos i laterals ferm
asfàltic al camí de Sant Pere de Llobera, al TM de Llobera”, per procediment de contracte
menor, l’anunci del qual va ser publicat al BOP núm. 30, de data 12 de febrer de 2018, la
qual té un pressupost d’execució per contracta de 50.000 euros.
La contractació d’aquestes obres, per tant, resta condicionada a la informació pública del
projecte assenyalat, de manera que caldrà tenir present el resultat d’aquests tràmits.
Vistes les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Llobera de l’exercici 2018, que
estableixen l’obligatorietat de sol·licitar 3 pressupostos de diferents empreses legalment
capacitades per a l’execució d’actuacions d’import superior a 3.000,00 €.
Atès que aquest ajuntament té la voluntat d’executar en breu els treballs de reforç del ferm
del camí esmentat.
Atès que l’òrgan competent per a l’adjudicació de les obres incloses en el projecte esmentat,
és el ple de l’ajuntament, ja que l’import dels treballs supera el 10% dels recursos ordinaris
establerts al pressupost vigent, i per tant resta condicionat el present decret a la seva
ratificació per part del Ple d’aquest ajuntament, en la propera sessió que celebri.
Atès l’import esmentat del pressupost que consta a l’expedient i atès que l’articl e 138.3 del
Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei

de Contractes del Sector Públic estableix que es consideren contractes menors els contractes
d’import inferior a 50.000 €, quan es tracti de contractes d’obres, o 18.000 euros, quan es
tracti d’altres contractes, i que aquest tipus de contractes menors podran se adjudicats
directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació
professional necessària per la realització de la prestació, complint amb les normes
establertes amb l’article 111 del mateix text legal, és a dir, la tramitació de l’expedient només
exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura, havent d’afegir a
l’expedient, a més, el pressupost de les obres, sense perjudici que hagi d’existir el
corresponent projecte quan normes específiques així ho requereixin.
D’acord amb les competències que m’han estat conferides per l’art. 53.1 del Text Refós de
la Llei municipal i de règim local, de 28 d’abril, es proposa al Ple d’aquest ajuntament
PRIMER.- Iniciar l’expedient de contractació de les obres de condicionament de les cunetes,
desguassos i laterals ferm asfàltic al Camí de Sant Pere de Llobera, al TM de Llobera, i
sol·licitar una oferta econòmica a les següents empreses:
-

Excavacions Casas d’Olius, SL.
Excavacions Cots Codina, SL
Ribalta i fills, SA
SEGON.- Que per l'Interventor municipal s'emeti informe d'existència de crèdit, que acrediti
que existeix crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del
contracte; i així mateix, s'informi sobre el percentatge que suposa la contractació en relació
amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, a l'efecte de determinar l'òrgan competent
per contractar.
TERCER.- Donar compte d’aquest decret al ple de l’ajuntament a la propera sessió ordinària
que es celebri, per a la seva ratificació.”

Atès que és procedent la ratificació per l’òrgan plenari de la resolució d’alcaldia
esmentada.
Per tot això, per unanimitat dels assistents S’ACORDA:
PRIMER.- Ratificar el decret d’alcaldia número 21/18, identificat a la part expositiva
d’aquest acord.
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. Resolució de les al·legacions presentades al “Projecte de
condicionament de les cunetes, desguassos i laterals ferm asfàltic al
camí de Sant Pere de Llobera, al TM de Llobera (Solsonès).
El Ple de l’Ajuntament de Llobera, reunit en sessió ordinària de data 5 de febrer de
2018, va acordar per unanimitat dels assistents aprovar inicialment el “Projecte de
condicionament de les cunetes, desguassos i laterals ferm asfàltic al camí de Sant
Pere de Llobera, al TM de Llobera (Solsonès)”.
En data 6 de març de 2018, durant el període d’exposició pública del projecte
presentat, el Sr. Josep Llavall Caballol presenta al·legacions davant l’Ajuntament de
Llobera. Les al·legacions manifesten que el Sr. Llavall no està del tot conforme amb
algunes de les instal·lacions previstes en l’esmentat projecte, i proposa netejar els
últims 100 metres de cuneta prevista, però sense formigonar-la, ja que si la
formigonen provocaria major circulació d’aigua desembocant al camí de terra d’ús
agrícola, erosionant-lo més; proposa també fer un desguàs sota del camí a uns 450

metres de Sant Pere de Llobera, per tal d’evacuar part de l’aigua, ja que de no ferho s’acumularà a la següent sortida, provocant una major erosió; fer un desguàs al
començament del camí de Vilamorós, per tal de que l’aigua es canalitzi cap a la
cuneta i no cap al camí de Llobera; i rehabilitar els dos desguassos que hi ha a la
zona del transformador elèctric.
L’Ajuntament sol·licita al tècnic redactor del projecte presentat, l’enginyer agrònom
Joan Garriga Torres, que emeti el corresponent informe sobre aquestes al·legacions
als efectes de resoldre l’expedient de referència, el qual determina el següent:
“Visitat de nou el camí a finals de març de 2018, i agraint les suggerències
presentades pel Sr. Llavall en forma d’al·legacions, i que volen aconseguir millorar el
projecte presentat, la qual cosa entenc que és lloable i que atenent a que es tracta de
persones que coneixen bé el territori ens pot ajudar a prendre decisions més acurades
i efectives, un cop estudiades i valorades
INFORMO
Relatiu a l’al·legació primera, el pendent en aquesta zona és d’aproximadament un
4%, i el que es pretén amb el formigonat de la cuneta és precisament que l’aigua surti
de la mateixa evitant filtracions cap a la subbase del camí, més tenint en compte que
tendeix a formar-se vegetació herbàcia a la cuneta, i aquesta ajuda a retenir l’aigua a
la cuneta i a sota del vial. Sobre la cuneta ja hi ha una renglera d’arbres que
estabilitzen el camp superior i retenen les aigües del mateix; però les aigües que
baixen per la cuneta del vial cal que marxin i la seva sortida natural entenc que és per
la cuneta lateral del camí d’ús agrícola que s’esmenta.
Relatiu a l’al·legació segona, examinat el camí, a 300 metres de Sant Pere, hi ha un
pas transversal que aboca l’aigua a la reguera de sota el camí, i a 600 metres n’hi ha
un altre que també aboca l’aigua al barranc inferior. No sembla necessari doncs de
fer cap pas transversal addicional.
Relatiu a l’al·legació tercera, en aquest indret una part de l’aigua passa per sobre del
camí de Llobera i salta per sobre cap el barranc inferior, i part va a la cuneta lateral
del mateix, la qual es proposava allargar i formigonar per recollir millor les aigües que
baixen pel lateral del camí de Llobera. Es podria realitzar un gual de formigó a
l’entrada del camí de Vilamorós, per recollir les aigües que baixen pel mateix, però cal
considerar dues coses: Que totes les aigües que baixen pel mateix, es recolliran cap
el lateral del camí de Llobera, i no baixarà aigua com fins ara pel barranc de l’altre
costat de camí, amb la qual cosa modifiquen el curs d’aigües preexistent, i tot i que
sembla una bona solució ens pot portar queixes del perdis d’aigües inferiors; i d’altra
banda és una actuació que d’entrada sembla que caldria planificar quan s’arrangi el
camí de Vilamorós. De tota manera l’actuació proposada té sentit, i cabria dins del
pressupost d’execució del projecte presentat, podent-se valorar la seva execució en
el moment de replantejar l’obra, quan aquesta es dugui a terme.
Relatiu a l’al·legació quarta un dels dos desguassos esmentat ja està contemplat al
projecte l’actuació neteja, l’altre no l’hem trobat, però entenem que si aquest funcionés
correctament seria suficient.”
Vist el contingut de l’informe tècnic, el Ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Josep Llavall Caballol
davant l’Ajuntament de Llobera el dia 6 de març de 2018, ja que queda garantida la
sortida d’aigües i la correcta canalització de les mateixes en totes les zones a les

que es refereixen les al·legacions presentades, ja sigui mitjançant desguassos o
altres mecanismes, i per tant, es pot continuar el tràmit administratiu de l’expedient
del “Projecte de condicionament de les cunetes, desguassos i laterals ferm asfàltic
al camí de Sant Pere de Llobera, al TM de Llobera (Solsonès)”, en el terme municipal
de Llobera, el promotor del qual és l’Ajuntament de Llobera, amb CIF núm. P2516300-G, i domicili a Casa Consistorial, s/n, al T.M de Llobera (Solsonès).
SEGON.- Aprovar definitivament el “Projecte de condicionament de les cunetes,
desguassos i laterals ferm asfàltic al camí de Sant Pere de Llobera, al TM de Llobera
(Solsonès)”, que no varia de l’aprovat inicialment pel Ple d’aquest ajuntament en
sessió ordinària de data 5 de febrer de 2018.
TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat.
QUART.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots aquells
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

8. Aprovació, si s’escau, de la Moció per l’alliberament dels presos
polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica
i autoritària de l’Estat Espanyol.
Seguidament, l’Alcalde accidental presenta al ple la moció rebuda per part de
l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència,
la qual tot seguit es reprodueix:
“ MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, RETORN DELS
EXILIATS, I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I
AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL.
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern
de Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat.
L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern
espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més
bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten
esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant injustament els nostres
legítims representants públics, tots ells gent de pau.
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un
nou dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i
diputades Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i
l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país
com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més
elementals. Un escenari que queda agreujat per la recent detenció del President
legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la
comunitat internacional.
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on
cada vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i
llibertats més bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com
a democràtic i civilitzat.
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de

l’Espanya del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem
per dir sense vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi
haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar:
sempre estarem al costat d’aquells representants que defensen la voluntat del poble,
del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre.
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el
motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu,
humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra
l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants,
Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva,
Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa,
Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens
rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament dels
ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa
de la causa més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la democràc ia.
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra
lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a
ciutadans i no com a súbdits.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Llobera
ACORDA
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell,
Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa,
Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira
i Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i
humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític.
TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure
expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels
ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així
com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions
pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de
manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.
SISÈ.- Instem a totes les entitats de Catalunya a defensar els drets fonamentals,
civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits
democràticament del Parlament de Catalunya.

SETÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, així com a l’Associació Catalana de
Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació
de la present moció, per tal de que en facin l’ús que considerin oportú.”
Sotmesa a votació la moció, S’APROVA per unanimitat dels assistents.

9. Aprovació, si s’escau, de la Moció de suport a la segregació de les
masies de Torà per agregació al municipi de Llobera.
Seguidament, l’Alcalde accidental presenta al ple la següent moció:
“MOCIÓ DE SUPORT A LA SEGREGACIÓ DE LES MASIES DE TORÀ PER
AGREGACIÓ AL MUNICIPI DE LLOBERA

ANTECEDENTS
L’any 1969, en època d’ajuntaments no democràtics, un Decret del llavors anomenat
“Ministerio de Gobernación” acordà la incorporació del municipi de Llanera (que en
la divisió territorial feta per la Generalitat durant la Segona República havia estat
adscrit a la comarca del Solsonès), al municipi de Torà, “sense tenir en compte la
base geogràfica ni la lògica administrativa, ni els interessos dels veïns”, en paraules
dels representants dels veïns afectats.
El dia 10 de novembre de 1988, uns quants veïns de la part nord del municipi de
Torà van sol·licitar davant l’ajuntament l’inici d’un expedient de segregació d’una part
del seu terme municipal per agregar-la al municipi de Llobera. Paral·lelament, el 7
de març de 1989, veïns de Lloberola van sol·licitar a l’Ajuntament de Biosca la
segregació de part del seu terme municipal per agregar-la també al municipi de
Llobera.
En data 25 de gener de 1995, es dictà el Decret 20/1995 de 25 de gener, pel qual
es denega aquesta petició a pesar de l’informe favorable de la Comissió de
Delimitació Territorial, i tenint en compte l’informe desfavorable de la Comissió
Jurídica Assessora. Posteriorment, la Sentència 1188/1998 de la Sala Contenciós
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declara la nul·litat de
ple dret d’aquest decret, per no ser conforme a dret.
Malgrat varis intents de continuar les actuacions, en aquest moment queda aturada
tota tramitació al respecte fins l’any 2006, quan es produeix un canvi de govern i
s’inicia de nou un expedient d’alteració de termes municipals per iniciativa veïnal.
Finalment, el Departament de Governació i Administracions Públiques assumeix la
instrucció dels expedients de segregació instats i la Comissió de Delimitació
Territorial acorda en data 3 de desembre de 2008 iniciar el procediment per a la
correcció de disfuncionalitas territorials en l’àmbit de Lloberola i Llanera, consistent
en la segregació de part dels municipis de Biosca i Torà per agregar-se al municipi
de Llobera.
Posteriorment, en data 22 de maig de 2009 la Comissió de Delimitació Territorial
emet altra vegada informe favorable a la segregació de part dels municipis de Biosca
i Torà per la seva agregació a Llobera. No obstant, la Comissió Jurídica Assessora
emet el dia 9 de desembre de 2009 un dictamen desfavorable per considerar que no
concorren els supòsits de disfuncionalitats materials previstos en l’ordenament

jurídic i basant-se únicament en un estudi encarregat pel Consell Comarcal del la
Segarra i l’Ajuntament de Torà, i elaborat pel Servei Cientificotècnic de Cartografia i
Sistemes d’Informació Geogràfica de la Universitat de Lleida, signat pel Sr. Jesús
Burgueño, membre en aquell moment de la Comissió de Delimitació Territorial.
Alhora, l’any 2009 l’Ajuntament de Torà interposa una demanda davant la Sala
Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la resolució per
la qual el Departament de Governació i Administracions Públiques es fa càrrec de la
instrucció dels expedients de segregació. Com a conseqüència, i atès que la
demanda tenia possibilitats de prosperar per un defecte de procediment al no haverse efectuat el preceptiu tràmit d’audiència vers l’Ajuntament de Torà, la Generalitat
arxiva els expedients.
En data 27 d’abril de 2011 la DGAL redacta una primera addenda a l’informe de 4
de novembre de 2008, en el que modifica les conclusions del seu primer informe i
conclou que a línia de terme que s’ha d’adoptar és la que figura a l’Acta de l’operació
practicada per reconèixer la línia de terme i assenyalament de fites comunes de 30
de maig de 2004.
Es realitzen una segona, tercera i quarta addenda el 7 de juny de 2012, el 15 de
gener de 2013 i el 8 d’agost de 2013, a l’informe de la DGAL de 4 de novembre de
2008, confirmant en la quarta addenda el sentit que es contenia en la primera de 27
d’abril de 2011.
La Comissió de Delimitació Territorial, per acord de Ple de data 16 d’octubre de 2013
va resoldre informar que la delimitació entre els municipis de Torà i Llobera, en els
trams en desacord, és la que figura en l’acta de 30 de maig de 1924.
En data 25 de novembre de 2013 i 2 de gener de 2014 s’emeten informes per part
de la DGAL ratificant la proposta presentada per la Comissió de Delimitació
Territorial.
En data 10 d’abril de 2014 la Comissió Jurídica Assessora emet Dictamen 135/14
sobre l’expedient de delimitació territorial, recolzant la proposta de la Comissió de
Delimitació Territorial, i informant que les actuacions practicades s’han realitzat
d’acord amb les determinacions procedimentals de la legislació vigent.
En data 22 de maig de 2014 es va publicar al DOGC núm. 6628 la Resolució
GRI/1103/2014, de 12 de maig, dictada per la Consellera de Governació i Relacions
Institucionals, relativa a la delimitació, en el tram en desacord, entre els municipis de
Torà i de Llobera, resolent finalment que la delimitació entre els municipis de Torà i
Llobera, en el tram en desacord, és la que figura a l’Acta de l’operació practicada
per reconèixer la línia de terme i assenyalar les fites comunes als termes municipals
de Torà i de Llobera, de 30 de maig de 1924, i l’addicional de 12 d’abril de 1969.
Disconforme amb l’anterior resolució, en data 1 de juliol de 2014 l’Ajuntament de
Torà va interposar recurs contenciós administratiu contra la mateixa.
En data 28 de desembre de 2017, es notifica la sentència dictada per la Sala de lo
Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la que
resol estimar el recurs presentat per l’Ajuntament de Torà, en el que simplement es
limitaven a sol·licitar l’anul·lació de l’acte impugnat, de manera que el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya considera que el pronunciament sobre com s’ha
de realitzar la delimitació entre els municipis afectats no els correspon a ells, sinó Al

Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya, que s’haurà de basar en la delimitació realitzada en els anys 1889-1896.
L’Ajuntament de Llobera considera que és un cas “mal tancat” que no satisfà les
demandes i reivindicacions dels veïns i veïnes afectats/des i a les quals sempre ha
donat el seu suport.
Cal fer constar que l’Ajuntament de Llobera entén el dret de la ciutadania de Torà
de demanar la incorporació a la comarca del Solsonès, de la mateixa manera que
s’ha d’entendre en el mateix sentit el dret dels/de les veïns/nes de Lloberola i Llanera
a decidir el municipi al qual volen pertànyer, sempre tenint en compte les raons de
caire sociocultural, econòmic i administratiu que en vàries ocasions han estat
justificades en els expedients tramitats per agregar part del seu territori al municipi
de Llobera.
Atès que en aquests moments s’està tramitant la segregació dels municipis de Torà
i Biosca de la comarca de la Segarra, per la seva agregació al Solsonès, creiem que
és el moment oportú de resoldre la qüestió objecte d’aquesta moció, donant resposta
a les reivindicacions històriques dels/de les veïns/nes de les masies de Llanera i
Lloberola, que han manifestat al llarg de tots aquests anys i de forma reiterada els
seus vincles amb el municipi de Llobera i la seva voluntat de pertànyer al poble on
es senten integrats.
Vistes les disposicions de la Llei de règim local de Catalunya i atès que el decret
Legislatiu 4/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal
de Catalunya, estableix en el seu article 7 el procediment per al canvi de comarca
d’un municipi fent constar que finalitzat l’expedient el Departament de Governació i
Relacions Institucionals ha de dictar una ordre per acreditar-lo.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Respectar la decisió dels veïns i veïnes del municipi de Torà en el resultat
del referèndum sobre el canvi de comarca i a la vegada exigir el mateix respecte per
part de l’ajuntament de Torà vers la voluntat dels veïns i veïnes de les masies de
Llanera d’agregar-se al municipi de Llobera. En aquest sentit i d’acord amb els
supòsits d’alteració de termes municipals que preveu la Llei, que s’iniciïn els tràmits
per portar-ho a terme facilitant per part de les administracions afectades la resolució
de l’expedient de forma favorable a les reivindicacions de la ciutadania afectada.
SEGON.- Instar al Consell Comarcal del Solsonès que reconsideri l’acord de ple de
data 22 d’abril 2010, en el referent a l’acceptació del traspàs del municipi de Torà a
la comarca del Solsonès i que demani al Govern de la Generalitat paralitzi els
possibles tràmits iniciats en aquest sentit.
TERCER.- Instar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya, a no dictar la ordre per acreditar el canvi d’adscripció
comarcal prevista a l’art. 7 del Decret Legislatiu 4/2003 pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, fins que no es resolgui
l’expedient de segregació de part del territori de Torà per la seva agregació a
Llobera.
QUART.- Trametre aquesta moció a l’ajuntament de Torà, al Consell Comarcal del
Solsonès, al Consell Comarcal de la Segarra, a la Direcció General d’Administració
Local, als ajuntaments de la comarca del Solsonès i als representants dels/de les
veïns/nes afectats per l’expedient de segregació”.

Sotmesa a votació la moció, S’APROVA per unanimitat dels assistents.

10. Sol·licitud d’ajut a la Diputació de Lleida per les classes de gimnàstica
per a la gent gran, exercici 2018.
Atès que la Diputació de Lleida disposa d’una línia de subvencions directes per a la
promoció d’hàbits saludables, i l’ajuntament de Llobera duu a terme l’activitat de
gimnàstica per a la gent gran, que pot ser subvencionable pels esmentats ajuts.
Vistes les bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions de la
Diputació de Lleida i els seus organisme autònoms, així com la normativa reguladora
de les subvencions nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus
organismes autònoms.
Vist el pressupost emès per la Sra. Rosa Montañá Mitjana, el qual és per import total
de 2.268,75 €.
Per l’exposat, el ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Sol·licitar un ajut directe a la Diputació de Lleida per un import de 2.268,75
euros, per a finançar la despesa derivada de l’organització de l’activitat de
gimnàstica per la gent gran del municipi de Llobera durant l’any 2018.
SEGON.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els
documents necessaris per tal de fer efectius aquets acords.

11. Aprovació de l’encàrrec d’inspecció periòdica d’ascensors.
Atès que s’ha de realitzar la revisió obligatòria de l’ascensor durant l’any 2018.
Vist el pressupost presentat per l’empresa TÜVRheinland, que és qui ha realitzat les
inspeccions corresponents fins ara, que ascendeix a la quantitat de CENT CINC
EUROS (105,00 €).
Per l’exposat, el ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa TÜVRheinland per import
de CENT CINC EUROS (105,00 €) i adjudicar-li el contracte menor de revisió i
manteniment d’ascensor corresponent al present exercici.
SEGON.- Aprovar la despesa de CENT CINC EUROS (105,00 €) amb càrrec a la
partida 213.00/920 del pressupost vigent de l’Ajuntament.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els
documents necessaris per fer efectiu aquest acord.

12. Sol·licitud de suport a la candidatura dels ADF’s en general per a la Creu
de Sant Jordi.
Atès que aquest any es celebren 30 anys de la creació de les primeres ADF’s, i que
es vol fer el degut reconeixement als treballs de prevenció i suport a l’extinció
d’incendis forestals del nostre país per part d’aquests.

Atès que aquest ajuntament ha tingut coneixement de la petició formal, per part del
Consell Comarcal del Bages, com a coneixedor de la realitat de les ADF i de la
vinculació al territori i l’esforç que hi destinem, d’atorgament de la Creu de Sant Jordi
als ADF’s
Per tot l’exposat, el Ple d’aquest Ajuntament ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Manifestar el suport d’aquest Ajuntament a la candidatura de les ADF’s
en general per a l’obtenció del guardó de la Creu de Sant Jordi.
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Bages, pel seu
coneixement i efectes pertinents.

13. Aprovació de modificació de crèdit 1/2018.
En data 26 de març aquesta alcaldia va incoar l’inici de l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdits mitjançant baixes d’altres partides, i en data 28 de març la
intervenció d'aquest Ajuntament va emetre informe el qual va concloure que atès que
la baixa de crèdit d’altra partida no 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, el Ple d’aquest ajuntament ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de majors
ingressos, amb el següent detall:
Habilitació
Capítol
4

2

Article
334/48900

Concepte
Subvenció nominativa
a Associació cultural
de Llobera

920/22799

Tasques empreses i
professionals

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
600,00

Augment
600,00

Baixa
partida

600,00

600,00

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.

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

1) Adjudicació de les obres de condicionament de les cunetes, desguassos i
laterals ferm asfàltic al camí de Sant Pere de Llobera al TM de Llobera
(Solsonès).
Atès que per acord de ple de data 5 de febrer de 2018 es va aprovar inicialment
el “Projecte de condicionament de les cunetes, desguassos i laterals ferm
asfàltic al camí de Sant Pere de Llobera, al TM de Llobera (Solsonès)”, redactat
per l’enginyer agrònom Joan Garriga Torres, el qual té un pressupost d’execució
per contracta de 50.000,00 euros, i que va ser exposat al públic mitjançant
anunci al BOP núm. 30, de 12 de febrer de 2018, havent-se presentat
al·legacions per part del Sr. Josep Llavall Caballol, essent desestimades les
mateixes mitjançant acord de ple de data 9 d’abril de 2018.
Atès que, iniciat l’expedient de contractació de les obres incloses a l’esmentat
projecte, van ser sol·licitats pressupostos a tres empreses degudament
capacitades, per ser d’import superior a 3.000 € i d’acord amb les bases
d’execució del pressupost municipal.
Atès que s’han rebut les ofertes que tot seguit es relacionen:
- Excavacions Casas d’Olius, SL

50.000,00 € (inclòs IVA)

- Ribalta i Fills, SA

50.000,00 € (inclòs IVA)

Atès que l’oferta més avantatjosa és la presentada per l’empresa Excavacions
Casas d’Olius, SL, per ser la més avantatjosa al presentar més millores
addicionals, incloses dins el pressupost.
Atès que l’òrgan competent per a l’adjudicació de les obres incloses en el
projecte esmentat, així com per a l’aprovació del m ateix, és el ple de
l’ajuntament, ja que l’import dels treballs supera el 10% dels recursos ordinaris
establerts al pressupost vigent.
Atès l’import esmentat del pressupost que consta a l’expedient i atès que l’article
138.3 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic estableix que es
consideren contractes menors els contractes d’import inferior a 50.000 €, quan
es tracti de contractes d’obres, o 18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes,
i que aquest tipus de contractes menors podran se adjudicats directament a
qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació
professional necessària per la realització de la prestació, complint amb les
normes establertes amb l’article 111 del mateix text legal, és a dir, la
tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació al mateix de la factura, havent d’afegir a l’expedient, a més, el
pressupost de les obres, sense perjudici que hagi d’existir el corresponent
projecte quan normes específiques així ho requereixin.
Examinada la documentació que l'acompanya, 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 tot això, el ple de l’ajuntament ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar l'expedient per a la contractació menor d’obres per al
condicionament de les cunetes, desguassos i laterals ferm asfàltic al camí de

Sant Pere de Llobera, al TM de Llobera (Solsonès), d’acord amb el projecte
redactat per l’enginyer agrònom Joan Garriga Torres.
SEGON.- Adjudicar l’obra a favor de l’empresa Excavacions Casas d’Olius, SL,
el contracte menor d’obres, per a l’execució de les obres incloses al “Projecte
de condicionament de les cunetes, desguassos i laterals ferm asfàltic al camí
de Sant Pere de Llobera, al TM de Llobera (Solsonès)” per import total de
50.000,00 €.
TERCER.- Procedir a la formalització del pertinent contracte d’obres.
QUART.- Aprovar la despesa de 50.000,00 € per a l’execució de les obres
abans esmentades amb aplicació a la partida 610.00/450 del vigent pressupost
municipal.
CINQUÈ.- Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura a l’expedient
i es tramiti el pagament si s’escau.
SISÈ- Notificar aquesta aquest acord a la persona adjudicatària en el termini de
deu dies.
SETÈ.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

15. Donació de compte de decrets d’alcaldia.
Tot seguit es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia:
Decret d’alcaldia núm. 07/18, de 30 de gener de 2018, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 08/18, de 31 de gener de 2018, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 09/18, de 5 de febrer de 2018, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 10/18, de 6 de febrer de 2018, d’aprovació del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Llobera i el Consell Comarcal del Solsonès per
al finançament de la implementació de polítiques de dones a la comarca del
Solsonès per l’any 2018.
Decret d’alcaldia núm. 11/18, de 7 de febrer de 2018, d’aprovació del conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Llobera per
al finançament de polítiques de joventut recollit en el contracte programa exercici
2017.
Decret d’alcaldia núm. 12/18, de 7 de febrer de 2018, de sol·licitud d’un ajut de
200,00 € al Consell Comarcal del Solsonès per al finançament de les despeses
derivades de la Festa Major de Llobera de l’exercici vigent.
Decret d’alcaldia núm. 13/18, de 7 de febrer de 2018, de sol·licitud d’un ajut de
200,00 € al Consell Comarcal del Solsonès per al finançament de les despeses
derivades de la Fira de l’Empelt de Llobera.

Decret d’alcaldia núm. 14/18, de 16 de febrer de 2018, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 15/18, de 20 de febrer de 2018, d’aprovació de la liquidació
del pressupost general de l’any 2017.
Decret d’alcaldia núm. 16/18, de 21 de febrer de 2018, pel que s’accepta la
justificació presentada per la Sra. Isabel Freixes Viladrich, en representació de
l’Associació Cultural de Llobera, de l’ajut per fer front a les despeses de participació
a la Lliga Comarcal de Botifarra 2018.
Decret d’alcaldia núm. 17/18, de 21 de febrer de 2018, pel que deleguen les
funcions d’alcaldia al tinent d’alcalde Jaume Badia Satorra, per vacances de
l’Alcalde.
Decret d’alcaldia núm. 18/18, de 28 de febrer de 2018, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 19/18, de 6 de març de 2018, d’aprovació del conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Llobera per a
dur a terme la contractació de personal que ha de dur a terme el Programa Treball i
Formació.
Decret d’alcaldia núm. 20/18, de 6 de març de 2018, d’adjudicació a Fornell
Consultors SLU el contracte menor de serveis de comptabilitat municipal per a l’any
2018.
Decret d’alcaldia núm. 21/18, de 6 de març de 2018, d’inici d’expedient de
contractació de les obres de condicionament de les cunetes, desguassos i laterals
ferm asfàltic al Camí de Sant Pere de Llobera, i de sol·licitud d’oferta econòmica a
tres empreses.
Decret d’alcaldia núm. 22/18, de 12 de març de 2018, d’habilitació del Sr. José
Antonio Romero Tomás com a secretari accidental de l’Ajuntament de Llobera.
Decret d’alcaldia núm. 23/18, de 13 de març de 2018, de sol·licitud d’un ajut de
5.688,00 € a la Diputació de Lleida, en el marc del Pla de manteniment de camins
de titularitat municipal, anualitat 2017.
Decret d’alcaldia núm. 24/18, de 13 de març de 2018, pel que manifesta la
conformitat al nomenament del representant que acordi l’Ajuntament de Solsona per
formar part de les Comissions de Garanties d’Admissió per al curs 2018-2019 de la
comarca del Solsonès.
Decret d’alcaldia núm. 25/18, de 13 de març de 2018, pel que s’accepta la
justificació presentada pel Sr. Armengol Riart Vilardell, com a representant de l’ADF
Sòl Verd, de l’ajut per fer front a les despeses del Pla de Prevenció i Vigilància
d’incendis de l’estiu 2017.
Decret d’alcaldia núm. 26/18, de 16 de març de 2018, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 27/18, de 16 de març de 2018, d’habilitació del Sr. José
Antonio Romero Tomás com a interventor accidental durant el període de permís
per maternitat i compactació de lactància de l’actual interventora.

Decret d’alcaldia núm. 28/18, de 20 de març de 2018, d’inici del procediment de
nomenament del càrrec de jutge de pau substitut del Jutjat de Pau de Llobera.
Decret d’alcaldia núm. 29/18, de 20 de març de 2018, de sol·licitud d’un ajut
directe a la Diputació de Lleida per un import de 1.703,75 euros per a finançar la
despesa derivada de l’organització de l’activitat de gimnàstica per la gent gran del
municipi de Llobera durant l’any 2017.
Decret d’alcaldia núm. 30/18, de 22 de març de 2018, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.

16. Informes de presidència i de regidories.
El Sr. Alcalde informa sobre els següents punts:
1) El Sr. Candi Viladrich va presentar una instància davant l’Ajuntament indicant
que, en els últims anys, havia comptabilitzat fins a nou accidents de trànsit al
punt L-451 km. 47, que correspon al “trencant del miracle”, i sol·licitant que, des
de l’Ajuntament o via Consell Comarcal, es posi alguna solució en aquest punt
de la carretera.
Es comenta que ja s’havia intentat solucionar els problemes i accidents
ocorreguts en aquest tram, però des del Departament de Carreteres es va dir
que no s’hi podia fer res, que no es podia tancar la rotonda ja que, per la quantitat
d’accidents ocorreguts, no es pot considerar un punt negre.
Tot i així, es proposa contestar la instància al Sr. Candi Viladrich i enviar una
altra carta al Departament de Carreteres sol·licitant es tanqui la rotonda d’aquell
trencant.
2) S’informa que es va rebre una carta mitjançant la qual es comunica el recorregut
previst per a l’activitat organitzada Bassella Trail Camp, que es durà a terme els
dies 5 i 6 de maig.
Es tracta simplement d’una comunicació, ja que qui realment ha de donar permís
per tal de que es pugui fer és el Consell Comarcal del Solsonès, ja que el
recorregut afecta a més d’un municipi d’aquesta comarca.
Es decideix fer una comunicació als veïns informant d’aquest recorregut i de les
característiques de l’activitat.
3) Es fan dues propostes per a la sortida cultural anual dels veïns de Llobera:
-

Girona temps de flors.
Observatori astrològic del Montsec, després es visita el Monestir de les
avellanes.
Es decideix fer la sortida a l’observatori astrològic del Montsec i al Monestir de
les avellanes.

4) Informa que el proper ple ordinari serà el dia 4 de juny.
El regidor Jaume Badia informa que, per la festa de les caramelles, es continuarà
fent el pica-pica, pels caramellaires i pel poble, com es fa cada 3 anys. Es durà a
terme el dia 15 d’abril.

17. Precs i preguntes.
No n’hi ha.

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent
les quatre i vint-i-cinc de la tarda, de la qual s’estén la present acta, que una
vegada llegida i trobada conforme la signa amb mi l’alcalde.
L’ALCALDE
ACCIDENTAL

EL SECRETARI
ACCIDENTAL

