
ACTA DE L’1 DOCTUBRE DE 2018 DE SESSIÓ PÚBLICA                                         
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 9/2018 
Data: 1 d’octubre de 2018     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 16:00 hores a 17:30 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 -  
 
Aida Molner Pejoan, secretària. 
 
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 6 d’agost de 2018, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
2. Aprovació de la modificació del canvi de dia de la festa local del municipi de Llobera. 
 
Atès que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va sol·licitar que s’establissin 
els 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. 

Atès que s’han comunicat al Departament les dates de festa local i degut a un error material 
en l’acord pres en sessió ordinària de 9 d’abril de 2018 es fa necessari modificar una data 
ja que s’escull en funció  de la data prevista per a la celebració de la Fira de Sant Isidre.  

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

PRIMER.- Canviar la festa local del 17 de maig de 2019 per la del 10 de maig de 2019. 

SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament de 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. Adjudicació de l’obra de condicionament de les cunetes, desguassos i laterals ferm 
asfàltic al camí de Peracamps, al TM de Llobera. 
 
Atès que en sessió de Ple d’aquest Ajuntament de data 6 d’agost de 2018  es va acordar 
l’aprovació inicial del “ Projecte de condicionament de les cunetes, desguassos i laterals 
ferm asfàltic al camí de Peracamps”,al TM de Llobera, per procediment de contracte 
menor. 
 
Atès que, iniciat l’expedient de contractació dels serveis inclosos 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’ha demanat oferta a les empreses: Contenidors Territorials 1200, Jose 
Antonio Romero Polo i Construccions Joan Colell Boix, S.L. 
 
Acreditat que es van demanar 3 pressupostos a 3 empreses, i existint només una oferta 
presentada per l’empresa Construccions Joan Colell Boix, S.L per import de 31.401,90 € 
més IVA. 
 
Atès que l’òrgan competent per a l’adjudicació dels serveis inclosos en el “ Projecte de 
condicionament de les cunetes, desguassos i laterals ferm asfàltic al camí de 
Peracamps”, és el Ple, 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 118.1 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estableix que es 
consideren contractes menors els contractes d’import inferior a 40.000 €, quan es tracti 
de contractes d’obres, o 15.000 euros, quan es tracti d’altres contractes. D’acord amb 
l’article 131.3 de la mateixa llei, aquest tipus de contractes menors podran ser 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 118 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 dels serveis, sense perjudici que hagi d’existir 
el corresponent projecte quan normes específiques així ho requereixin.  
 
Vist l’informe de secretaria i intervenció sobre l’existència de crèdit i sobre els límits de 
l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en la 
Disposició Addicional Tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,  



Per tot això, el ple de l’ajuntament ACORDA per unanimitat:  
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor dels treballs inclosos en el               
“ Projecte de condicionament de les cunetes, desguassos i laterals ferm asfàltic al camí 
de Peracamps”,al TM de Llobera,  redactada pel tècnic Joan Garriga i Torres. 
 
SEGON.- Adjudicar a favor de l’empresa “CONSTRUCCIONS JOAN COLELL BOIX, S.L” el 
contracte menor per a l’execució de les obres incloses en la “ Projecte de 
condicionament de les cunetes, desguassos i laterals ferm asfàltic al camí de 
Peracamps”,al TM de Llobera per un import total de 31.401,90 € més IVA. 
 
TERCER.- Procedir a la formalització del pertinent contracte d’obres. 
 
QUART.- Aprovar la despesa de 37.996,30€ per a l’execució de les obres abans 
esmentades amb càrrec a la partida pressupostària  600.00/454  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 aquest acord a l’empresa 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.  
 

 
4. Assumptes sobrevinguts. 
 
4.1 Adjudicació de l’obra “Camí de Guerres i Vila de Gola de Bous”  
 
Atès que en sessió de Ple d’aquest Ajuntament de data 6 d’agost de 2018  es va acordar 
l’aprovació inicial del “ Projecte de condicionament de vial i desguassos del camí de 
Guerres i la Vila de Gola de Bous, al TM de Llobera”, per procediment de contracte 
menor. 
 
Atès que, iniciat l’expedient de contractació dels serveis inclosos a l’esmentat projecte, 
van ser sol·licitats pressupostos a diverses 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’ha demanat oferta a les empreses: Excavacions Cots Codina, S.L, Excavacions 
Ramon Roma, S.L, Ribalta i Fills S.A, Sorigué SAU, Excavacions Duocastella S.A i 
Constructora de Calaf SAU.  
 
Acreditat que es van demanar  pressupostos a les empreses que s’han relacionat, i 
existint només una oferta presentada per l’empresa Excavacions Ramon Roma, S.L  per 
import de  24.763€ més IVA. 
 



Atès que l’òrgan competent per a l’adjudicació dels serveis inclosos en el “ Projecte de 
condicionament de vial i desguassos del camí de Guerres i la Vila de Gola de Bous, al TM 
de Llobera”, és el Ple, 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 118.1 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estableix que es 
consideren contractes menors els contractes d’import inferior a 40.000 €, quan es tracti 
de contractes d’obres, o 15.000 euros, quan es tracti d’altres contractes. D’acord amb 
l’article 131.3 de la mateixa llei, aquest tipus de contractes menors podran ser 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 118 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 dels serveis, sense perjudici que hagi d’existir 
el corresponent projecte quan normes específiques així ho requereixin.  
 
Vist l’informe de secretaria i intervenció sobre l’existència de crèdit i sobre els límits de 
l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en la 
Disposició Addicional Tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,  
 
Per tot això, el ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat:  
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor dels treballs inclosos en el               
“ Projecte de condicionament de vial i desguassos del camí de Guerres i la Vila de Gola 
de Bous, al TM de Llobera”,  redactada pel tècnic Joan Garriga i Torres. 
 
SEGON.- Adjudicar a favor de l’empresa “EXCAVACIONS RAMON ROMA, S.L” el 
contracte menor per a l’execució de les obres incloses en el “ Projecte de 
condicionament de vial i desguassos del camí  de Guerres i la Vila de Gola de Bous, al TM 
de Llobera” per un import de 24.763€ més IVA. 
 
TERCER.- Procedir a la formalització del pertinent contracte d’obres. 
 
QUART.- Aprovar la despesa de 29.963’23€ per a l’execució de les obres abans 
esmentades amb càrrec a la partida pressupostària  610.00/454  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 aquest acord a l’empresa 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. “ 
 
 
5. Donació de compte de decrets d’alcaldia. 
 
Tot seguit es dona compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 
Decret d’alcaldia núm. 72/18, de 3 d’agost de 2018, d’aprovació de diverses factures i 
ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 73/18, de 9 d’agost de 2018, d’aprovació de factura i ordenació 
del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 74/18, de 9 d’agost de 2018, d’habilitació com a secretaria-
interventora de la Sra. Aida Molner Pejoan.  
 
Decret d’alcaldia núm. 75/18, de 22 d’agost de 2018, de contractació de la Sra. Teresa 
Torrecillas Angrill. 
 
Decret d’alcaldia núm. 76/18, de 28 d’agost de 2018, d0aprovació de factura i ordenació 
del seu pagament. 
 
Decret d’alcaldia núm. 77/18, de 30 d’agost de 2018, de delegació de les funcions 
d’alcaldia al tinent d’alcalde Jaume Badia pel període de 31 d’agost a 2 de setembre.  
 
Decret d’alcaldia núm. 78/18, de 30 d’agost de 2018, d’ d’aprovació de diverses factures 
i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 79/18, de 17 de setembre de 2018, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 80/18, de 24 de setembre de 2018, de concessió de llicència 
urbanística a la Sra. Concepció Vendrell Casas per a executar les obres per a la 
construcció del dipòsit soterrat d’aigües. 
 
 
6. Informes de presidència i de regidories. 
 
El Sr. Alcalde informa dels següents assumptes: 
 
1) Es farà un recorregut no competitiu direcció Ctra. Vella de Torà-Hostal del Boix-
Miracle, es farà una carta als veïns.  
 
2) Es farà una carta per enviar als veïns per canviar la guia telefònica i canviar noms de 
bústies. 
 



3) El Consell Comarcal aporta 200 € per la Fira de l’Empelt. 
 
4) Dimecres dia 10 vindran els de Direcció de Serveis territorials del Departament de 
Presidència: Ivet Castaño: Parlaran de la delimitació i de subvencions. 

 

5) L’Alcalde explica la proposta del Conveni ( Volem feina) de la Deixalleria mòbil.  
 

6) Expedient electrònic: vindran el dia 22 d’octubre a fer una demostració. 
 

7) Des de l’ADF estan arreglant el camí de la rasa de Cal Monjo 
 

8) L’alcalde recorda que fa un any de l’1 d’octubre i es fa un reconeixement al poble per 
què ho va fer possible. 

 

El regidor Jaume Badia informa de la Festa de Jubilats. Es va fer al local social i va estar 
molt bé i s’espera que l’any vinent hi hagi més gent. 
La regidora Dolors comenta que hi ha una junta que s’encarrega.  
 
 
7. Precs i preguntes. 
 
El regidor Joan Vendrell pregunta sobre la compra del terreny de Casa Falou. I l’Alcalde 
contesta de que s’estudiarà l’expedient. 
 
 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent les disset 
hores i trenta minuts, 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  


