ACTA DE 4 DE JUNY DE 2018 DE SESSIÓ PÚBLICA
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA

Identificació de la sessió
Caràcter: ordinària
Número: 5/2018
Data: 4 de juny de 2018
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Horari: 19:00 hores a 20:10 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 Meritxell Sorribes i Segura, secretària interventora 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 a la secretària que llegeixi l’acta de la sessió
ordinària del dia 9 d’abril de 2018 i l’acta de la sessió extraordinària del dia 8 de maig
de 2018, les qual s’aproven per unanimitat dels assistents.

2. Aprovació del Programa Anual 2018 per a l’execució del Pla Marc de
Restauració i Millora forestal de l’Associació de Propietaris Forestals
Rebrot.
Atès que l’àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona ha tramès
un exemplar signat del “Programa Anual 2018, que desenvolupa el Pla Marc de
Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Rebrot”.
Atès que l’Ajuntament de Llobera és una entitat signant del “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”.

Per l’exposat, el ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat:

PRIMER.- Aprovar el “Programa Anual 2018, que desenvolupa el Pla Marc de
Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris forestals Rebrot”.
SEGON.- Notificar aquesta resolució a les entitats signants del Conveni Marc de
Restauració i Millora Forestal.
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

3. Assumptes sobrevinguts.
Sotmesa a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts, S’APROVA
per unanimitat la inclusió dels següents:
1)Atorgar una subvenció per import de 400 euros a l’escola de Llobera per al
transport de la sortida de final de curs prevista per al dia 19 de juny de 2018.
La subvenció sol·licitada era per un import de 460 euros, però com que la
partida prevista al pressupost municipal destinada a aquesta subvenció és de
400 euros, com és habitual cada any, s’ha acordat per unanimitat:
PRIMER: Atorgar una ajuda per import de 400 euros per al transport de la
sortida de final de curs.
SEGON: Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.
2)Aprovació, si s’escau, de la moció pel consens de criteris generals en
contractació i consum públic per part de les administracions de la comarca del
Solsonès, la qual tot seguit es reprodueix:
“Proposta de moció pel consens de criteris generals en contractació i consum
públic per part de les administracions de la comarca del Solsonès
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que, a través de la contractació pública i la compra pública s’intervé
directament en la qualitat i promoció de les persones i del territori.
Atès que des de la contractació i la compra pública les administracions locals
poden també impulsar polítiques socials i territorials, així com la promoció del
producte local, la creació de llocs de treball, la creació d’oportunitats a
col.lectius socials i sectors econòmics més vulnerables.
Atès que la contractació i la compra pública sostenible impliquen una millora de
la qualitat democràtica.
Atès que la contractació pública sostenible (aquella que inclou clàusules que
integren aspectes socials, ambientals i ètics) cada vegada disposa d’un marc
reglamentari més favorable.

Atès que, la nova Directiva de Contractació Pública 2014/24/UE, aprovada pel
Parlament Europeu i el Consell, senyala al seu considerant nº2 que “la
contractació pública exerceix un paper clau en l’Estratègia Europa 2020, i és
un dels instruments basats en el mercat que s’han d’utilitzar per aconseguir un
creixement més intel·ligent, sostenible i integrador, i garanteix al mateix temps
un ús més eficient dels fons públics, facilita la participació de les petites i
mitjanes empreses en la contractació pública i permet que els contractants
utilitzin millor la contractació pública per donar suport als objectius socials
comuns”.
Per tot plegat, les entitats signants proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Comprometre’s a valorar la necessitat d’introduir millores en la contractació
i la compra pública.
2. Comprometre’s a participar en la comissió tècnica, des de la secretaria o
intervenció de l’ajuntament, formada per tècnics de les administracions
locals, tècnics d’entitats privades i entitats socials, garantint la
representació sectorial. En aquesta comissió (de trobada bimensual, com a
màxim) es debatran i es proposaran diferents models d’inclusió dels criteris
generals que haurien de regir la contractació i el consum públic als pobles
de la comarca del Solsonès.
3. Comprometre’s a participar en la comissió social, formada per regidories
d’ajuntaments i representats d’entitats socials. En aquesta comissió (de
trobada trimestral, com a màxim) es debatran i es consensuaran els criteris
generals que haurien de regir la contractació i el consum públic als pobles
de la comarca del Solsonès.
No obstant, el Ple decidirà.”
Sotmesa a votació la moció, s’acorda per unanimitat no aprovar-la, sense
perjudici que més endavant es pugui tornar a debatre la seva aprovació.
3)Atès que l’Ajuntament de Llobera té pendent d’execució les obres incloses a
la “Memòria valorada de desbrossada de camins del TM de Llobera
(Solsonès)”, redactada pel tècnic Joan Garriga i Torres, amb un pressupost
d’execució per contracta de 5.440,60 euros.
Atès que es va sol·licitar pressupost a quatre empreses, de les quals només
les tres següents van presentar una oferta:
Josep M. Comas Canal, per un import de 4.400 euros (IVA exclòs)
Joan Closa Flores, per un import de 4.200 euros (IVA exclòs)
Rossend Davins Pujols, per un import de 3.678,84 euros (IVA exclòs)
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera acorda per unanimitat:
PRIMER.- Adjudicar a Rossend Davins Pujols els treballs inclosos a la “Memoria valorada
de desbrossada de camins del TM de Llobera (Solsonès)”, pel preu de 3.678,84 € més
772,56 € d’IVA, d’acord amb el pressupost presentat, i procedir a la signatura del
pertinent contracte d’obres.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a les empreses que han presentat oferta
econòmica.

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

4. Donació de compte de decrets d’alcaldia.
Tot seguit es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia:
Decret d’alcaldia núm. 31/18, de 28 de març de 2018, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 32/18, de 29 de març de 2018, d’aprovació de factura i
ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 33/18, de 6 d’abril de 2018, de sol·licitud de canvi de
destinació d’una subvenció.
Decret d’alcaldia núm. 34/18, de 16 d’abril de 2018, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 35/18, de 18 d’abril de 2018, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 36/18, de 24 d’abril de 2018, d’atorgament d’un ajut
econòmic a la Societat de Caçadors Esportius de Llobera.
Decret d’alcaldia núm. 37/18, de 27 d’abril de 2018, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 38/18, de 8 de maig de 2018, de sol·licitud d’una subvenció
a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a la Festa Major.
Decret d’alcaldia núm. 39/18, de 8 de maig de 2018, de concessió d’un ajut
econòmic a l’AMPA de la ZER del Solsonès per a les Jornades Literàries.
Decret d’alcaldia núm. 40/18, de 8 de maig de 2018, de concessió d’un ajut a
l’AMPA de l’escola de Llobera per a berenar popular.
Decret d’alcaldia núm. 41/18, de 8 de maig de 2018, de concessió d’un ajut a
l’Associació Cultural de Llobera per a les Caramelles de Llobera.
Decret d’alcaldia núm. 42/18, de 15 de maig de 2018, de designació d’un Delegat
de Protecció de Dades de l’Ajuntament.
Decret d’alcaldia núm. 43/18, de 15 de maig de 2018, d’acceptació de la justificació
d’un ajut a l’AMPA de l’Escola de Llobera.
Decret d’alcaldia 44/18, de 15 de maig de 2018, d’aprovació de diverses factures i
ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia 45/18, de 22 de maig de 2018, d’aprovació inicial de la “Memòria
valorada de desbrossada de camins del TM de Llobera (Solsonès)”, exposició
pública i sol.licitud d’ofertes a diferents empreses.

Decret d’alcaldia 46/18, de 24 de maig de 2018, d’aprovació de diverses factures i
ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia 47/18, de 25 de maig de 2018, d’habilitació com a secretàriainterventora accidental de l’Ajuntament de Llobera a la Sra. Meritxell Sorribes
Segura.

5. Informes de presidència i de regidories.
L’alcalde accidental informa sobre els següents punts:
1) El dia 6 de juny de 2018 hi haurà una reunió al Consell Comarcal del Solsonès
convocada per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en referència a
l’explicació del procés de delimitació municipal que s’està portant a terme i
proposta de geolocalització de totes les masies de la comarca. Seria interessant
que hi pogués assistir algun membre de la Corporació. El Sr. Joan Vendrell
s’ofereix per anar-hi ell.
2) El mateix dia 6 de juny de 2018 hi ha una altra reunió al Consell Comarcal del
Solsonès convocada per la Fundació Volem Feina relativa a una nova proposta
de deixalleria mòbil.
3) Ja s’ha arreglat la Creu de la vila, que havia caigut.
4) Ja s’han arreglat els vidres dels vestidors que van trencar els nens de l’escola.
El regidor Joan Vendrell informa que:
En el problema de delimitació territorial entre Llobera i Torà, com que no hi havia
acord entre els dos municipis, la Direcció General d’Administració Local va optar per
agafar dues fites que la Generalitat havia donat per bones i ajuntar-les en línia recta
per així fer la delimitació. Al municipi de Torà això no li va semblar bé i va presentar
recurs a la Direcció General d’Administració Local, la qual va fer un informe negatiu.
A continuació, el municipi de Torà va presentar un recurs contenciós administratiu al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en base a un document de l’any 1889, el
qual va donar la raó a Torà. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya envià la
sentència als afectats. Ni al Domènech Vendrell ni al Joan Vendrell, regidors de
l’oposició de l’Ajuntament de Llobera, no se’ls va comunicar la sentència del TSJC,
i se’n van enterar a través dels mitjans de comunicació quan ja havia passat el
termini de tres mesos per poder presentar al·legacions. El Joan i el Domènech volen
fer constar que si se’ls hagués comunicat dins el termini per fer al·legacions, haurien
intentat fer alguna actuació per tal d’evitar la pèrdua de territori per part del municipi
de Llobera.
En endavant, si hi ha alguna possibilitat de solucionar el problema, ambdós regidors
recolzaran l’Ajuntament de Llobera.

6. Precs i preguntes.
No n’hi ha.

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent
les vint hores i deu minuts 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
ACCIDENTAL

LA SECRETÀRIA
ACCIDENTAL

