ACTA DE 6 D’AGOST DE 2018 DE SESSIÓ PÚBLICA
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA

Identificació de la sessió
Caràcter: ordinària
Número: 8/2018
Data: 6 d’agost de 2018
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Horari: 16:00 hores a 17:50 hores
Hi assisteixen:
Gerard Barcons Torra – Alcalde grup municipal ERC –
Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC Maria Dolors Caelles Colell – Regidora grup municipal ERC Domènech Vendrell Vila – Regidor del grup municipal CIU –
Joan Vendrell Segués – Regidor grup municipal CIU Meritxell Sorribes Segura, secretària accidental.

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 Gerard
Barcons Torra.

El President obre la sessió i es tracten els següents assumptes:
1. Aprovació d’actes de les sessions anteriors.
Seguidament el President demana a la secretària que llegeixi l’acta de la sessió
ordinària del dia 4 de juny de 2018, l’acta de la sessió extraordinària urgent del
dia 24 de juny de 2018 i l’acta de la sessió extraordinària del dia 5 de juliol de
2018, les quals s’aproven per unanimitat dels assistents.
2. Nomenament del tinent d’alcalde.
De conformitat amb allò que estableixen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i 55 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, l’Alcalde ratifica el nomenament fet mitjançant decret d’alcaldia
78/17 com a tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Llobera al regidor Jaume Badia
Satorra, amb les funcions enumerades a l’article 47 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
3. Modificació de les delegacions especifiques dels regidors de la
corporació.
Seguidament, l’Alcaldia, d’acord amb allò que estableixen els articles 21.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 43.4 del Real
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, a través del qual s’aprova el Reglament

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, delega les
seves funcions de delegacions específiques al Ple. Aquest les accepta.
Després de diverses deliberacions. L’Alcalde proposa:
PRIMER.- Mantenir el senyor Jaume Badia Satorra, regidor de la corporació,
com a tresorer de l’Ajuntament de Llobera, regidor d’Hisenda i regidor de l’àrea
de Benestar i Família.
SEGON.- Designar a la senyora Maria Dolors Caelles Colell com a regidora de
Cultura, de Joventut i responsable dels edificis de titularitat municipal.
TERCER.- La resta de funcions seran exercides per l’alcalde, entre les quals es
troben les d’Esports, Governació, Política Territorial i Urbanisme, Protecció Civil
i Activitat Agrària.
Sotmès a votació l’acord, S’APROVA per unanimitat.
4. Modificació de la creació de les comissions informatives.
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament, en la seva sessió de data 22 de juny de
2015, va crear i determinar la composició de la Comissió Especial de Comptes,
i atesa la defunció de l’alcalde, el Sr. Josep Colell, és necessari tornar a crear
l’esmentada Comissió.
Atès que correspon al ple de la corporació crear i determinar la composició de
la Comissió Especial de Comptes.
Per l’exposat, l’Alcaldia proposa al Ple:
Crear la Comissió Especial de Comptes formada per:
-

Gerard Barcons Torra – Alcalde grup municipal ERC AM –
Jaume Badia Satorra – Regidor del grup municipal ERC AM –
Joan Vendrell Segués – Regidor del grup municipal CIU –

Sotmès a votació S’APROVA per unanimitat.
5. Modificació del nomenament dels representants de l’Ajuntament als
òrgans col·legiats.
L’Alcaldia proposa el nomenament dels següents representants municipals en
els organismes en els quals era representant l’anterior alcalde, el Sr. Josep
Colell:
-

Al Consell Escolar, la regidora Maria Dolors Caelles Colell
Al Centre Sanitari, el regidor Jaume Badia Satorra

Sotmès a votació, s’APROVA per unanimitat.
6. Modificació de l’acord de constitució de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Llobera.

Atès que el Ple d’aquest Ajuntament, en la seva sessió de data 3 d’agost de
2015, va decidir constituir la junta de govern local, la seva composició,
competències i periodicitat de les sessions.
Atès que les reunions de l’esmentada junta s’havien suspès degut a la baixa i
defunció de l’alcalde, el Sr. Josep Colell Solé
Per tot l’exposat, es proposa al ple l’adopció del següent ACORD:
Dissoldre la Junta de Govern Local
Sotmès a votació l’acord, S’APROVA per unanimitat.
7. Aprovació del compte general 2017.
Vist el Compte General de l'exercici 2017, juntament amb tota la seva documentació
annexa a aquesta, segons la legislació vigent.
Vist que el Titular de la Intervenció Municipal de fons va procedir a la formació del
Compte General d'aquesta Corporació corresponent a l'exercici econòmic 2017,
juntament amb tota la seva documentació annexa al mateix.
Vist que s'han finalitzat dits treballs i obtinguda la documentació corresponent, la
Intervenció municipal va procedir a emetre els corresponents informes en relació a
l'aprovació del Compte General.
Vist que amb posterioritat, la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament en
sessió celebrada en data 22 de maig de 2018 va emetre el corresponent informe
preceptiu en relació al Compte General d'aquesta corporació relatiu a l'exercici
2017.
Vist que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 29
de maig de 2018 el Compte General –juntament amb l'informe de dita comissió- van
ser objecte d'exposició al públic durant el termini de quinze dies, durant els quals, i
vuit més, els interessats van poder presentar reclamacions, objeccions o
observacions.
Vist que durant el termini d'exposició al públic del referit Compte, i vuit més, no s'han
presentat al·legacions.
Vist l'informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb el que es
disposa en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, el Ple, adopta per unanimitat el següent
ACORD
PRIMER.- Aprovar el Compte General de l'Exercici 2017, comprès pel Compte
General del propi Ajuntament.
SEGON.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació
que l’integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes
de Catalunya, tal com s'estableix en l'article 212.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de

5 de març, i, en compliment dels mandats de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i altra normativa concordant,
al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

8. Aprovació del model de control intern simplificat en règim de fiscalització
i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i
obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com
a procediment pera l’exercici de la funció interventora sobre els drets i
ingressos de l’entitat local.
L’article 39 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic
del control intern en les entitats del sector públic local (RD 424/2017) estableix que
podran aplicar el règim de control intern simplificat aquelles entitats locals incloses
en l’àmbit d’aplicació del model simplificat de comptabilitat local (Regla 1 de la
Instrucció del model simplificat de comptabilitat local, aprovada per l’Ordre
HAP/1782/2013, de 20 de setembre).
Atès que l’Ajuntament de Llobera, d’acord amb les xifres de població resultants de
la última revisió del padró municipal, té una població de 192 habitants i, l’import de
les previsions inicials d’ingressos de l’últim pressupost aprovat definitivament per
l’entitat local i, si s’escau, el de les previsions inicials d’ingressos que, per l’entitat
local i els seus organismes autònoms, es dedueixi de l’estat de consolidació del
pressupost a què fa referència l’apartat 1.c) de l’article 166 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març (TRLRHL), corresponent a l’últim pressupost aprovat, és de 216.960,79 €,
està inclòs en l’àmbit d’aplicació del model simplificat de comptabilitat local, i per
tant, es pot acollir, d’acord amb l’article 39 del RD 424/2017, al règim de control
intern simplificat.
Respecte al procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i
ingressos, l’article 9 del RD 424/2017, en el seu apartat 1, estableix que la
fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local i la dels
seus organismes autònoms es pot substituir, sempre que ho acordi el ple, pel control
inherent a la presa de raó en comptabilitat i el control posterior, si s’escau, dels drets
i ingressos de la tresoreria de l’entitat mitjançant l’exercici del control financer.
L’article 13 regula el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits
bàsics, establint en el seu apartat 1 que, previ informe de l’òrgan interventor i a
proposta del president, el ple de l’entitat local podrà acordar el règim de fiscalització
i intervenció limitada prèvia.
Per tot això, vist l’informe emès per la Intervenció de Fons en els termes que preveu
el RD 424/2017, les atribucions conferides al Ple d’aquesta corporació i d’acord amb
l’article 52 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, es proposa l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar l’aplicació del règim de control intern simplificat a l’activitat
econòmica-financera de l’entitat local, en els termes que preveuen els articles 39 i
40 del RD 424/2017.
SEGON. Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la
tresoreria de l’entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel
control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici

de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes que
preveuen els articles 9.1 i 40 del RD 424/2017.
TERCER. Aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits
bàsics sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la funció interventora a
l’entitat local i als seus ens dependents amb pressupost limitatiu, en els termes que
preveu l’article 13 del RD 424/2017.
QUART. Deixar sense efectes tot allò que reguli l’exercici del control intern a
l’Ajuntament de Llobera, que contradigui la normativa vigent en matèria de control
intern, a partir de 1 de juliol de 2018.
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat l’adopció de l’acord.

9. Aprovació del projecte de condicionament de les cunetes, desguassos i
laterals ferm asfàltic al camí de Peracamps, al TM de Llobera (Solsonès).
Atès que va tenir entrada al registre general d’aquest ajuntament en data 16 de
maig de 2018 resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida de 23 d’abril
de 2018 per la que s’aprovà la concessió d’una subvenció de 36.558,17 euros a
l’Ajuntament de Llobera, en concepte del Pla Extraordinari d’Inversions Locals de la
Diputació de Lleida, 2017 i 2018 (Pla de Reforç Municipal), per al “Condicionament
de les cunetes, desguassos i laterals ferm asfàltic al camí de Peracamps, al TM de
Llobera”.
Vist el “Projecte de condicionament de les cunetes, desguassos i laterals ferm
asfàltic al camí de Peracamps, al TM de Llobera (Solsonès)”, redactat per l’enginyer
agrònom Joan Garriga i Torres, el qual té un pressupost d’execució per contracte
de 39.424,22 €.
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar el “Projecte de condicionament de les cunetes, desguassos i
laterals ferm asfàltic al camí de Peracamps, al TM de Llobera (Solsonès)”, amb un
pressupost d’execució per contracte de 39.424,22 €, redactat per l’enginyer
agrònom Joan Garriga i Torres.
SEGON.- Atès que pel seu import es tracta d’un contracte menor, es demanaran
tres pressupostos per a la seva execució.
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

10. Aprovació del projecte de condicionament de vial i desguassos del camí
de Guerres i la vila de gola de Bous, al TM de Llobera (Solsonès).
Atès que va tenir entrada al registre general d’aquest ajuntament en data 16 de
maig de 2018 resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida de 23 d’abril
de 2018 per la que s’aprovà la concessió d’una subvenció de 28.465,07 euros a
l’Ajuntament de Llobera, en concepte del Pla Extraordinari d’Inversions Locals de la

Diputació de Lleida, 2017 i 2018 (Pla de Reforç Municipal), per al “Condicionament
de vial i desguassos del camí de Guerres i la vila de Gous, al TM de Llobera”.
Vist el “Projecte de condicionament de vial i desguassos del camí de Guerres i la
vila de Gola de Bous, al TM de Llobera (Solsonès)”, redactat per l’enginyer agrònom
Joan Garriga i Torres, el qual té un pressupost d’execució per contracte de
29.963,23 €.
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar el “Projecte de condicionament de vial i desguassos del camí de
Guerres i la vila de Gola de Bous, al TM de Llobera (Solsonès)”, redactat per
l’enginyer agrònom Joan Garriga i Torres, el qual té un pressupost d’execució per
contracte de 29.963,23 €.
SEGON.- Atès que pel seu import es tracta d’un contracte menor, es demanaran
tres pressupostos per a la seva execució.
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.
11. Reconeixement d’homenatge al Il·lm. Sr. Josep Colell Solé.
Atesa la recent defunció de l’anterior alcalde d’aquest Ajuntament, l’Il.lm. Sr. Josep
Colell Solé, és voluntat de l’Ajuntament de Llobera fer-li un reconeixement per tots
els anys dedicats al municipi, consistent en l’entrega d’una placa a la família,
juntament amb un escrit i del llibre de condolences, el qual ha estat a disposició de
tots els veïns del municipi per a què poguessin expressar el condol a la família.
L’esmentada entrega es farà durant la realització d’un Ple de l’Ajuntament de
Llobera.
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat la
realització de l’esmentat homenatge.
12. Assumptes sobrevinguts.
No n’hi ha.
13. Donació de compte de decrets d’alcaldia.
Tot seguit es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia:
Decret d’alcaldia núm. 48/18, de 28 de maig de 2018, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 49/18, de 31 de maig de 2018, d’aprovació de factura i
ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 50/18, de 6 de juny de 2018, modificació no substancial de
l’explotació porcina d’engreix i bovina situada a la casa Solé d’Avall.
Decret d’alcaldia núm. 51/18, de 6 de juny de 2018, sol·licitud d’ajut per a activitats
firals a la diputació de Lleida.

Decret d’alcaldia núm.52/18, de 11 de juny de 2018, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 53/18, de 12 de juny de 2018, 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. 54/18, de 12 de juny de 2018, d’ acceptació de la justificació
presentada per l’Associació Cultural de Llobera i aprovació del pagament de
600,00€ d’acord amb l’ajut concedit.
Decret d’alcaldia núm. 55/18, de 14 de juny de 2018, sol·licitud d’ajut per a
equipaments culturals (bens mobles) a IEI de la Diputació de Lleida, per un import
de 2.235,51 €, corresponent a la col·locació de mosquiteres en deu finestres,
cortines a vuit finestres i col·locació de reixes en dues finestres al local social.
Decret d’alcaldia núm. 56/18, de 19 de juny de 2018, adjudicació de l’obra inclosa
a la ‘Memòria valorada de desbrossada de camins del TM de Llo0bera (Solsonès),
a Joan Closa Flores, per un import de 4.200 euros (IVA exclòs), al ser la següent
millor oferta econòmica presentada.
Decret d’alcaldia núm. 57/18, de 20 de juny de 2018, concedir llicència d’obres al
Sr. Josep Cuadros Vila, per a la instal·lació d’una explotació porcina d’engreix a la
finca Cuadros.
Decret d’alcaldia núm. 58/18, de 20 de juny de 2018, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 59/18, de 22 de juny de 2018, d’ acceptació de la justificació
presentada per l’escola de Llobera i aprovació del pagament de 400,00€ d’acord
amb l’ajut concedit.
Decret d’alcaldia núm. 60/18, de 28 de juny de 2018, d’aprovació de la factura i
ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 61/18, de 29 de juny de 2018, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 62/18, de 3 de juliol de 2018, sol·licitud d’un ajut de 551,76€,
al Consell Comarcal del Solsonès dins el contracte programa que els Consells
Comarcals signen amb el Departament de Treball, afers Socials i famílies per dur a
terme l’activitat de Taller de Zumba.
Decret d’alcaldia núm. 63/18, de 4 de juliol de 2018, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 64/18, de 10 de juliol de 2018, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 65/18, de 10 de juliol de 2018, concedir la llicència d’obres
al Sr. Rossend Davins Pujols, per al repàs de la teulada d’un cobert agrícola de la
masia Coletes.

Decret d’alcaldia núm. 66/18, d’11 de juliol de 2018, d’acceptació de la justificació
presentada per Carla Meyer Milà, en representació de l’AMPA de l’escola de Llobera
i aprovació del pagament de 121,43 € d’acord amb l’ajut justificat.
Decret d’alcaldia núm. 67/18, de 12 de juliol de 2018, desestimació a la petició
d’atorgament de llicència d’obres per al projecte bàsic de reforma per a un habitatge
així com consolidació i legalització de façana a la masia Molins.
Decret d’alcaldia núm. 68/18, de 12 de juliol de 2018, sol·licitud al consorci AOC,
d’alta al serveis Perfil de contractant i e-licita de l’Ajuntament de Llobera.
Decret d’alcaldia núm. 69/18, de 16 de juliol de 2018, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 70/18, de 30 de juliol de 2018, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 71/18, de 31 de juliol de 2018, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.

14. Informes de presidència i de regidories.
El Sr. Alcalde informa dels següents assumptes:
1) El dia 14 de juny de 2018 va tenir entrada en aquest Ajuntament còpia de
l’ampliatiu de les diligències policials 90801/2018 del dia 31 de gener de 2018,
pel qual se’ns fa tramesa de les diligències 26549/2018 relatives a uns fets
denunciats que podrien ser constitutius d’una infracció greu de la Llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Es demana a la Secretària que emeti un informe respecte a l’esmentada infracció
de cara a saber les actuacions que cal dur a terme.
2) La Sra. Maria Àngels Esteban ha comentat que té la intenció de deixar de
prestar el serveis de neteja dels edificis municipals. S’haurà de buscar
urgentment una persona per tal de poder realitzar aquest servei. La Sra. Teresa
Torrecillas Angrill pot estar interessada i disponible per a realitzar l’esmentat
servei de neteja.
El regidor Jaume Badia informa de què va anar a una reunió de la Fundació Volem
Feina sobre recollida selectiva de deixalles. En l’esmentada reunió es va oferir el
servei de deixar un contenidor mòbil en un punt concret del municipi quatre vegades
l’any durant una hora pel preu de 801,87 euros, però que el número de recollides
anuals i, per tant, el preu, són negociables.
El regidor Jaume Badia també informa de què va anar a una reunió de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya en la qual es va parlar del cas de la delimitació entre els
municipis de Torà i Llobera i de la possibilitat de fer algun estudi cartogràfic al
respecte.
La regidora Maria Dolors Caelles informa que des de l’Ajuntament es vol fer una
guia telefònica pels veïns del municipi. Per fer-la, es demanarà als veïns que si hi
volen constar, ens facilitin el seu número de telèfon i ens donin la seva autorització.

La regidora Maria Dolors Caelles informa que hi ha una farola davant de
l’Ajuntament que no il.lumina gaire i que s’intentarà canviar la bombeta per una que
faci més llum. També informa que s’hauria de fer manteniment en algunes altres
faroles del municipi.
15. Precs i preguntes.
No n’hi ha.

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent
tres quarts i cinc minuts de sis 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

LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL

