ACTA DE 7 DE NOVEMBRE DE 2016 DE SESSIÓ PÚBLICA
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA

Identificació de la sessió
Caràcter: ordinària
Número: 10/2016
Data: 7 de novembre de 2016
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 Gerard Barcons Torra – Regidor grup municipal ERC Domènech Vendrell Vila – Regidor del grup municipal CIU –
Joan Vendrell Segués – 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 de les actes de les sessions anteriors.
Seguidament el President demana a la secretària que llegeixi l’acta de la sessió
ordinària del dia 3 d’octubre de 2016, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents.

2. Aprovació inicial del pressupost de l’exercici 2017.
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2017.
La secretària-interventora de l’Ajuntament ha emès l’informe favorable, el qual
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 la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
L’Alcalde proposa al Ple d’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2017 el qual,
és el següent:
INGRESSOS
CAPÍTOL I
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V

25.000,00 €
150,00 €
101.303,86 €
20,00 €

TOTAL

126.473,86 €

DESPESES
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL IX
TOTAL

38.200,00 €
74.860,52 €
500,00 €
10.913,34 €
2.000,00 €
126.473,86 €

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 les persones interessades 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.
Sotmès a votació, S’APROVA per tres vots a favor corresponents a l’Alcalde i als
regidors Jaume Badia i Gerard Barcons, i dos vots en contra corresponents als
regidors Joan Vendrell i Domènech Vendrell.
Pren la paraula el Sr. Joan Vendrell en representació del grup municipal del
Convergència i Unió per tal d’explicar els motius del vot en contra del seu grup i en
aquest sentit manifesta que “l’any passat ens vam abstenir i aquest any votem en
contra perquè sense inversions no es pot aprovar un pressupost”.
L’alcalde intervé afegint que “aquest vot en contra és per un total desconeixement de
com funciona el pressupost d’un ajuntament. No podem posar inversió perquè encara
no s’han aprovat els pressupostos de la Generalitat ni Diputació i per tant, a hores
d’ara, desconeixem a quines convocatòries ens podem acollir. Arribat el moment i de
ser necessària ja es farà la modificació pressupostària que faci falta”.

3. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 01/2016.
Per Provisió de l’Alcaldia de data 2 de novembre de 2016 s’inicia l’expedient de
modificació de crèdit per incorporació de romanents de crèdit d’exercicis anteriors,
al pressupost de 2016.
Examinada la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2015, els romanents
de crèdit de caràcter incorporable són els que a continuació s'indiquen:
Romanents de crèdit d'incorporació obligatòria (Art. 47.5 del RD 500/90):
Aplicació
450.600.00

Explicació
Arranjament i millora camins municipals

Import
19.376,70 €

El finançament d'aquestes incorporacions de Romanent de Crèdit es farà amb càrrec
als següents recursos:
Aplicació
870.00
870.10

Explicació
Romanent tresoreria despeses generals
Romanent per incorporació crèdits

Import
6.767,24 €
12.609,46 €

La secretària interventora ha emès informe favorable.
Atès que de conformitat a l’article 48 del RD 500/1990, els recursos financers per
import total de 19.376,70 €, amb els que es finançarà la modificació de crèdit en
tràmit, són suficients i estan degudament justificats segons es determina a l'informe
d'intervenció.
Per tant, S’ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdit per incorporació de
romanents de crèdit d'exercicis anteriors, d'acord amb el següent detall:
Partides de despeses a donar d’alta:

Aplicació
450.600.00
TOTAL:

Explicació
Arranjament i millora camins municipals

Import
19.376,70 €
19.376,70 €

El finançament d'aquestes incorporacions de Romanent de Crèdit es farà amb càrrec
als següents recursos:
Aplicació
780.00
870.10
TOTAL:

Explicació
Romanent tresoreria despeses generals
Romanent per incorporació crèdits

Import
6.767,24 €
12.609,46 €
19.376,70 €

SEGON.- Donar compte del present acord a Intervenció per a què procedeixi a portar
a terme les anotacions comptables i pressupostàries corresponents.
TERCER.- 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.
Sotmesa a votació la inclusió per urgència del assumptes sobrevinguts, S’APROVA
per unanimitat.

(1) Acceptació del pressupost de l’empresa Trevic energia SL per a
projecte de diagnosi energètica elèctrica complerta i proposta
d’implantació de mesures de gestió i eficiència energètica.
Atès que s’ha rebut de l’empresa Trevic Energia el resultat de la diagnosi bàsica sobre
el punt de subministrament elèctric de l’edifici on s’ubica l’ajuntament que es va
acordar dur a terme en el ple de data 12 de setembre de 2016, on es determina que
fent certes actuacions l’ajuntament podria procedir a un estalvi d’aproximadament 700
€ anuals en concepte de consum energètic.
Vist el pressupost Ref: 024/2016 presentant per Trevic Energia SL per tal de portar a
terme una diagnosi elèctrica complerta, analitzant amb més detall la instal·lació
objecte d’estudi per tal d’assolit major reducció de consum elèctric i especialment
reducció de l’import de la factura d’energia elèctrica.
Atès que l’import del pressupost es correspon al 45% + IVA dels estalvis assolits
durant el primer any de al implantació de les mesures que es proposin com a resultat
dels treballs del pressupost objecte d’aquest acord.
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Acceptar el pressupost amb Ref: 024/2016 de l’empresa Trevic Energia
SL.
SEGON.- Notificar aquest acord a Trevic Energia SL.
TERCER.- 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 dóna compte dels següents decrets d’alcaldia:
Decret d’alcaldia núm. 50/16, de 28 de setembre de 2016, d’aprovació de factura i
ordenació dels seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 51/16, de 30 de setembre de 2016, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 52/16, d’11 d’octubre de 2016, de sol.licitud d’un ajut a la
Diputació de Lleida de 20.000 € per a finançar part de l’execució de les obres incloses
a la “Memòria justificativa d’una connexió d’emergència entre la captació del
Cardener i les ETAPS de Llera i Torregassa”, promoguda per la Mancomunitat
d’Abastament d’Aigua del Solsonès.
Decret d’alcaldia núm. 53/16, de 13 d’octubre de 2016, d’aprovació d’una factura i
ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 54/16, de 14 d’octubre de 2016, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 55/16, de 26 d’octubre de 2016, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.

6. Informes de presidència i de regidories.
El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions:
Primer.- En relació a les butlletes de la loteria “La Grossa” que l’ajuntament ven des
de l’ajuntament als veïns i veïnes del municipi, proposa gestionar-ho de la mateixa
manera que l’any passat.
Segon.- Informa que abans de finals d’any, per part del Consell Comarcal del
Solsonès es duran a terme treballs de millora del Camí de Sant Salvador, al trencant
de Guerres, d’acord amb la petició feta el ple passat pel regidor Domènech Vendrell.
Tercer.- Per últim, fa saber que en breu es convocaran els ajuts del Pla de
manteniment de camins de titularitat municipal de la Diputació de Lleida, que inclourà
un import fixe de 4.000 € per municipi, més 10 € per km² d’extensió del municipi. A
Llobera l’ajut serà d’aproximadament 4.300 € i proposa finançar amb aquesta
subvenció l’obra de reparació del flonjall al Camí de Peracamps.
Quart.- Explica que el passat divendres van començar les visites que s’organitzen
des del Consell Comarcal als diferents municipis de la comarca i recorda que a
Llobera està prevista la seva realització el proper 21 de novembre a les nou del
vespre.

Cinquè.- Proposa els dies 10 o 17 de desembre per al sopar d’empresa. Es
concretarà el dia un cop consultada la disponibilitat de les persones convidades que
no són presents al ple.

7. Precs i preguntes.
Pren la paraula el regidor Joan Vendrell i demana si se li pot deixar la clau al Marcel
per a provar de deixar les “cubes” de l’ADF als magatzems del costat de la pista.

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent
les nou de la nit, 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

