ACTA DE 28 DE NOVEMBRE DE 2011 DE SESSIÓ PÚBLICA
EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA
Identificació de la sessió
Caràcter: extraordinària
Número: 20/2011
Data: 28 de novembre de 2011
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Horari: 20:00 hores a 21:00 hores
Hi assisteixen:
Josep Colell Solé – Alcalde grup municipal ERC Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC Guillem Nadal Villanueva – Regidor grup municipal ERC Joan Vendrell Segués – Regidor grup municipal CIU Rossend Davins Pujols – Regidor grup municipal CIU Esther Garrido Hernández, secretària interventora.
Essent el dia i hora assenyalats i feta la prèvia convocatòria, es reuneixen els
components de l’Ajuntament que es detallen, sota la Presidència de l’Alcalde Josep
Colell Solé.
El President obre la sessió i es tracten els següents assumptes:
1. Aprovació inicial del pressupost per l’exercici 2012.
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2012.
La secretària-interventora de l’Ajuntament ha emès l’informe favorable que figura a
l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 i
següents del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del
RD 500/90, i els articles 3 i 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Estabilitat Pressupostària.

Per l’exposat i per unanimitat, S’ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2012 el qual, és el
següent:

INGRESSOS
CAPÍTOL I
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
I
CAPÍTOL
V
CAPÍTOL VII

23.900,00 €
2.092,65 €
89.424,24 €
200 €
197.651,46 €

TOTAL

313.268,35 €

DESPESES
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL IX

39.200 €
40.800 €
1.000 €
16.029,84 €
214.238,51 €
2.000 €

TOTAL

313.268,35 €

SEGON.- Aprovar les plantilles de personal que es detallen en l’esmentat pressupost.
TERCER.- Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general, on s’inclou la normativa
reguladora de les subvencions nominativa i excepcionals de l’Ajuntament de Llobera,
d’acord amb la Llei 38/2003 general de subvencions.
QUART.- Aprovar el pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament, també comprès en el
Pressupost.
CINQUÈ.- Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Lleida i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies
hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
SISÈ.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan
s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i els articles 162 i ss. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladors d’Hisendes Locals.
SETÈ.- Facultar l’Alcalde per la signatura de tota la documentació necessària per
l’efectivitat d’aquest acord.

2. Delegació al Consell Comarcal del Solsonès de les competències en matèria
de gestió i control dels residus de la construcció.
Atès que l’Ajuntament de Llobera no disposa de normativa pròpia reguladora de gestió i
control de residus.
Atès que el Consell Comarcal del Solsonès en data 15 de gener de 2009 va aprovar
definitivament l’ordenança comarcal reguladora de la gestió de residus de la construcció, i
el seu article segon estableix que aquesta ordenança és d’estricte compliment en els
termes municipals dels municipis de la Comarcal del Solsonès que hagin delegat la
competència al Consell Comarcal del Solsonès i aquesta hagi estat acceptada pel Consell
Comarcal.
Vista la voluntat de l’Ajuntament de Llobera de delegar les competències de gestió de
residus de la construcció al Consell Comarcal.
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Delegar les competències de la gestió i control dels residus de la construcció al
Consell Comarcal del Solsonès.
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès i sol·licitar l’acceptació
de la present delegació.
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. Acceptació de la subvenció de la Diputació de Lleida per a l’adquisició d’una
pala llevaneus.
Atès que per Resolució de la Presidència de la Diputació de Lleida s’ha resolt atorgar a
l’Ajuntament de Llobera una subvenció per import de 4.000 € per atendre les despeses
d’adquisició d’una pala llevaneus.
Atès que és procedent acceptar formalment la subvenció atorgada per procedir a la
posterior justificació.
El Ple de l’Ajuntament per unanimitat ACORDA:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 4.000 € atorgada per la Diputació de Lleida a aquest
ajuntament per a l’adquisició d’una pala llevaneus.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Lleida i procedir a la justificació de la
subvenció concedida.

TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents
necessaris per fer efectius aquets acords.

4. Modificació de l’acord de ple de data 14 de març de 2011, d’adhesió de
l’Ajuntament de Llobera al conveni marc de col·laboració entre l’Agència de
Residus de Catalunya i les entitats gestores del sistemes integrats de gestió
(SIG) de residus de piles i acumuladors.
Atès que el ple d’aquest ajuntament de data 14 de març de 2011 acordà l’adhesió, en la
modalitat B, de l’Ajuntament de Llobera al conveni marc de col·laboració entre l’Agència de
Residus i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió S(SIG) de residus de piles i
d’acumuladors.
Atès que hi ha hagut un error en la tria de l’opció, atès que la més adient per aquest
Ajuntament, és la modalitat A, en la qual l’Ajuntament farà el servei de recollida i
emmagatzematge temporal dels residus de piles i acumuladors en aquest municipi, i rebrà
per fer-ho la compensació econòmica establera en l’annex IV del conveni.
El ple de l’ajuntament per unanimitat ACORDA:
PRIMER.- Modificar la opció elegida pel ple en data 14 de març de 2011, acordant que la
modalitat definitivament escollida és la A.
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells
documents que siguin necessaris per a fer efectiu aquest acord.

5. Moció per a la creació de l’associació de municipis per la independència.
L’Alcalde presenta al ple la següent moció:
El 13 de setembre del 2009 s’iniciava a Arenys de Munt un moviment popular que reclamava
exercir el dret d’autodeterminació a partir de realitzar una consulta impulsada per la ciutadania en
la que es preguntava a la població sobre l’acceptació d’una Nació Catalana independent dins de
la Unió Europea.
Aquella iniciativa va ser seguida per 554 municipis d’arreu del Principat, donant la possibilitat de
votar per la independència de la nostra nació a més 900.000 catalans. El 10 d’abril del 2011,
aquest procés es finalitzava amb la realització de la Consulta a Barcelona.
També, com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven l’àmbit
d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis del Principat de Catalunya
que va comportar la declaració de municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola,
recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.
Moviment del qual Llobera també forma part.

Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans,
qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte
Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que
en el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest
dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament,
econòmic, social i cultural. Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar
lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les
obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de
benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus
mitjans de subsistència. Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat
d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a
l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les
Nacions Unides.”
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions
associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus interessos
comuns i genèrics, diversos Ajuntaments, entre els qual també forma part el de Llobera, volem
impulsar la creació d’una associació de municipis que treballi per avançar cap a l’assoliment de la
independència de la nostra nació des de l’àmbit municipal;
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens locals
tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat Decret 110/1996.
És per aquest motiu que es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
PRIMER.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Llobera de formar part, pels tràmits legals
oportuns, del nucli de municipis que volen constituir una associació d’ens locals amb la
denominació “MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA”, amb l’objecte final de defensar
l’assoliment d’un estat propi, els drets nacionals que corresponen al Principat de Catalunya i
conscienciar a la ciutadania de la necessitat d’exercir el dret a l’autodeterminació del poble
català.
SEGON.- Treballar conjuntament amb tots aquells municipis que es puguin interessar en la
redacció dels documents necessaris per a la creació de l’Associació ‘MUNICIPIS PER LA
INDEPENDÈNCIA’.
TERCER.- Facultar l’alcalde per signar la documentació necessària per a l’execució d’aques
acord.
QUART.- Comunicar el present acord als ajuntaments de Port de la Selva i de Vic pel seu
coneixement i als efectes oportuns.

Sotmesa a votació la moció, S’APROVA pels vots a favor de l’Alcalde Josep Colell, i els
regidors Guillem Nadal i Jaume Badia i l’abstenció dels regidors Joan Vendrell i Rossend
Davins.

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent les nou
i deu minuts del vespre, de la qual s’estén la present acta, que una vegada llegida i
trobada conforme la signaran tots els assistents.

L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

ELS REGIDORS ASSISTENTS

