
ACTA DE 14 DE GENER DE 2013 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA  

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 01/2013 
Data: 14 de gener de 2013    
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:00 hores a 21:30 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 del grup municipal CIU –  
Rossend Davins Pujols – Regidor del grup municipal CIU - 
 
José Antonio Romero Tomás, secretari interventor. 
 
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 inclosos en 
l’ordre del dia de la sessió: 

 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors . 
 

Seguidament el President demana al secretari que llegeixi l’acta de la sessió 
ordinària del dia 3 de desembre de 2012, la qual s’aprova per unanimitat dels 
assistents.  

 
 
2. Sol·licitud de llicència d’autoconsum cunícula i  avícola formulada per 

Ramon Barrera Serra.  
 

Vista la sol·licitud presentada per Ramon Barrera Serra, NRE 299 de 26 d’octubre 
mitjançant la qual demana com titular d’una explotació ramadera cunícula amb 
marca oficial 392AK, autorització per passar aquesta explotació cunícula a 
autoconsum i llicència per donar d’alta l’autoconsum de gallines i pollastres. 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat 
 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Autoritzar al canvi d’activitat cunícula a autoconsum, així com 
l’autoconsum de gallines i pollastres. 



 
SEGON.- Informar el sol·licitant que les capacitats màximes per autoconsum 
seran, respectivament, les següents: 
 
- cunícula: cinc conilles, un mascle i les seves cries 
- vint-i-nou places avícoles. 
 
TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde President de l’Ajuntament o persona en qui 
delegui, tan àmpliament com en dret sigui possible per a l’execució dels presents 
acords. 

 
 
3. Sol·licitud de devolució de l’aval de l’obra de Millora de Camins al 

nucli de Peracamps. 
 

Vista la instància presentada per la empresa PAEXBA en la qual se sol·licita la 
cancel·lació de la garantia definitiva per cobrir les responsabilitats derivades de 
l’execució de les obres de “Millora de camins al nucli de Peracamps”  
 
Vist que en data dos de gener de 2011 es va atorgar l’acta de recepció sense 
al·legacions ni observacions.  
 
Vist l’informe d’Intervenció en el qual queda constància que no hi ha impediments 
formals o econòmics per a la cancel·lació de la garantia.  
 
Vist que durant el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap reclamació ni 
observació. 
 
Segons l’article 102 del Reial-decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.   
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat 
 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Autoritzar la cancel·lació de la garantia.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Tresoreria municipal als efectes que 
procedeixin per a les operacions materials de la cancel·lació de l’aval bancari. 
 
TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde President de l’Ajuntament o persona en qui 
delegui, tan àmpliament com en dret sigui possible per a l’execució dels presents 
acords. 

 
 
4. Aprovació del reglament de creació i funcionamen t de la Seu 

electrònica de l’Ajuntament de Llobera  
 

La Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic i les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, va introduir en les 
Administracions l'aplicació de les Tecnologies de la Informació, que constitueixen 
un nova activitat o servei obligatori per a totes les Administracions públiques, 
incloses les Entitats que integren l'Administració Local. Així ho manifesta l'article 
45 de l'esmentada norma legal. 



 
D'igual forma, la Llei 57/2003 de 16 de desembre, de Mesures per a la 
Modernització del Govern Local, va efectuar un canvi substancial en la Llei 7/1985, 
de 2 abril Reguladora de les Bases del Règim Local, a l'afegir l'article 70 bis que 
conté un mandat exprés als Ajuntaments perquè estableixin i regulin en normes de 
caràcter orgànic els procediments i òrgans adequats per a l'efectiva participació 
dels veïns en els assumptes de la vida pública local, disposant, en l'apartat 3 
d'aquest article, que les entitats locals i, especialment, els municipis, han 
d'impulsar la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la 
comunicació per a facilitar la participació i la comunicació amb els veïns. 
 
La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics regula, entre altres aspectes, la utilització de les tecnologies de la 
informació en l'activitat administrativa, en les relacions entre Administracions 
Públiques, així com en les relacions d'aquestes amb els ciutadans. L'article 12 
regula la publicació electrònica del Tauler d'anuncis o edictes. 
 
Al seu torn, l’article 58.3 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de 
Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, indica que les 
administracions públiques poden substituir o complementar la publicació dels 
actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, han de publicar-se 
en el tauler d'anuncis o mitjançant edictes per la publicació en la corresponent seu 
electrònica 
 
L’article 11 de la Llei 29/2010 de 3 d’agost, de l’Ús dels Mitjans Electrònics en el 
Sector Públic de Catalunya estableix que les entitats que integren el sector públic 
han de difondre, en l’àmbit de llurs competències, per mitjans electrònics, 
informació sobre la normativa en vigor aplicable en l’àmbit de llurs competències, 
sens perjudici de la publicació dels diaris oficials a la seu electrònica corresponent. 
 
Vista la proposta de creació i funcionament de la seu electrònica de l’Ajuntament 
de Llobera, en la qual s’aborda la regulació de la seu electrònica municipal , la 
titularitat, gestió i administració de la qual correspon a l’administració municipal en 
l’exercici de les seves competències. 
 
Per tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 22.2.d), 49 i 70.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança 
amb els articles corresponents 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, i amb els 
articles 58 i següents del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens Locals, 
aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, i la resta de legislació aplicable. 
 
El ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament de creació i funcionament de la seu 
electrònica de l’ajuntament de Llobera, el text íntegre del qual figura com a 
document annex a aquest acord. 
 
SEGON.- Sotmetre l’aprovació de l’ esmentat Reglament a informació pública i 
audiència als interessats per un termini de trenta dies, a l’efecte de reclamacions i 
suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent Edicte en el Butlletí Oficial 
de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat, en un diari dels de major 
difusió de la Província i en el Tauler d’ Anuncis d’aquesta Corporació, 



transcorregut el qual sense haver-se presentat cap reclamació ni suggeriment, 
s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord. 
 
TERCER.- Aprovat definitivament l’ esmentat Reglament, es publicarà íntegrament 
el seu text en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigència un cop 
transcorreguts quinze dies a partir de la total publicació. 
 
Així mateix, es publicarà en el tauler d’anuncis de la Corporació i s’inserirà el 
corresponent edicte en el Diari Oficial de la Generalitat, anunciant la referència del 
Butlletí Oficial de la Província en el qual s’hagi publicat íntegrament el text. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord a l’ Administració de l’ Estat i a la Generalitat de 
Catalunya, als efectes previstos en l’article 65.3 del Reglament d’ obres, activitats i 
serveis dels ens locals, dins del termini dels quinze dies següents a l’aprovació 
definitiva. 
 
CINQUÈ.- Facultar l’alcalde president, en Josep Colell i Solé, o persona en qui 
delegui tan àmpliament com en dret sigui possible per a signar tots els documents 
necessari per a l’execució dels presents acords. 

 
5. Sol·licitud de col·laboració econòmica de COFEST AS. 

 
Vista la sol·licitud presentada per Ramon Erola Costa en representació de la 
Comissió de Fires i Festes de Sant Antoni Abat del Solsonès (COFESTAS), NRE  
296 de 29 d’octubre de 2012, en la que demana un ajut econòmic per fer front a 
les despeses de l’organització de la Festa de Sant Antoni Abat 2013  
 
Atès que aquest ajut està previst nominativament al pressupost municipal 
d’enguany per import de 60,00 €.  
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres  
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Atorgar un ajut de 60,00  € a l’entitat COFESTAS per fer front a les 
despeses de l’organització de la Festa de Sant Antoni Abat 2013  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’entitat sol·licitant  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde President, en Josep Colell i Solé, o persona en qui 
delegui per a signar tots els documents necessaris per fer efectius aquests acords.  

 
 
6. Moció de rebuig a l’expedient de regulació d’ocu pació d’extinció que 

afecta l’empresa Tradema i de suport a la seva plan tilla. 
 

 Atès que durant 45 anys, l’economia de Solsona i el Solsonès ha anat 
indestriablement unida a la fàbrica de taulers conglomerats Tradema, primera font 
de creació d’ocupació en el sector industrial de la comarca.  
 
Atès que, inicialment propietat del grup Tafisa, Tradema va implantar-se a Solsona 
gràcies a la determinació de l’Ajuntament de la ciutat i de deu consistoris més de 
la comarca i, mitjançant aportacions econòmiques de diversos veïns, la planta va 
poder iniciar la seva activitat.  



 
Atès que el passat 4 de desembre, Sonae, l’empresa multinacional portuguesa 
que a principi dels anys 90 va adquirir Tafisa, va comunicar oficialment el 
tancament de la factoria solsonina després d’encadenar diversos ERO els últims 
anys. Amb aquest anunci, Tradema, vinculada directament als avatars del sector 
immobiliari, se suma a la significativa llista d’indústries clausurades a Solsona. La 
factoria fustaire, els seus 142 llocs de treball directes i els més de 160 d’indirectes, 
esdevenen noves víctimes de la crisi econòmica, social i financera atiada per 
l’esclat de la bombolla immobiliària, que està destruint en gran mesura el dèbil 
teixit industrial de les nostres contrades.  
 
Vist que els treballadors i treballadores de Tradema i els seus representants feia 
mesos que eren conscients dels nefasts plans de Sonae, motiu pel qual, juntament 
amb el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Solsona, es va donar 
trasllat de les seves preocupacions a la Generalitat de Catalunya. Durant diverses 
setmanes, i a través del Departament d’Empresa i Ocupació, s’ha lluitat fins al 
darrer alè per tal de convèncer la direcció de la viabilitat de la nostra planta i 
mantenir-hi l’activitat. No obstant això, tots els esforços han estat en va i la 
resolució provinent de Portugal ha estat lamentablement la que tots coneixem.  
 
Atès que el l’Ajuntament de Llobera està convençut de la viabilitat econòmica de la 
fàbrica Tradema de Solsona. Amb tot, estem exposats a aquestes determinacions 
fins que no ens dotem a nivell legislatiu d’una normativa per aturar les decisions 
impositives de les grans multinacionals no arrelades al territori.  
 
Tot i que la fatal decisió està presa, consumada amb la presentació de l’expedient 
de regulació d’ocupació d’extinció el passat 17 de desembre, no ens resignem. És 
obligació d’aquest Ajuntament continuar defensant la plantilla de Tradema i lluitar 
per un treball digne i de qualitat a la nostra comarca. 
 
Vist que el tancament d’aquesta indústria comportarà un augment de les xifres de 
l’atur a Solsona i rodalies superior al 25%, un daltabaix inassumible per a la nostra 
economia, tenint en compte que partim d’un context en què la desocupació arriba 
ja al 17%, del qual es ressentiran nombrosos negocis locals. De fet, és 
imprevisible l’afectació real que acabarà comportant els propers mesos.  
 
Atès que és innegable la rellevància cabdal que ha tingut Tradema, durant més de 
quatre dècades, com a primera factoria en una comarca prepirinenca amb una 
extensa massa forestal –ocupa el 78% de la superfície del Solsonès, prop de 
78.000 hectàrees–. El cessament de la seva activitat en una zona amb aquestes 
característiques exigeix la implicació de les administracions públiques en tots els 
nivells per garantir el seu manteniment i, així, l’equilibri socioeconòmic del territori.  
 
Però, a més, la importància estratègica d’aquesta fàbrica depassa àmpliament 
l’abast que afecta la plantilla de treballadors de la planta, altres activitats 
econòmiques de la comarca i el conjunt de la societat solsonina: el seu tancament 
no és un afer local o comarcal, sinó d’àmbit territorial i nacional. Al nostre país la 
massa forestal incrementa any rere any, i la pèrdua d’una indústria que fins ara ha 
consumit el subproducte de la fusta posarà en perill la viabilitat d’altres activitats 
del sector.    
 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Llobera, per unanimitat  
 
ACORDA: 
 



PRIMER.- Sol·licitar, una vegada més, a la direcció de Sonae que reconsideri la 
seva decisió, tenint en compte els beneficis que ha generat fins ara la planta de 
Solsona per a tot el grup i la implicació del territori per fer possible la seva activitat 
des dels inicis de la factoria.    
 
SEGON.- Demanar la màxima implicació tant del sector públic com del privat i del 
conjunt de la societat. Cal unir sinergies i treballar conjuntament en la mateixa 
direcció; necessitem el suport d’entitats i associacions per trobar idees i 
finançament per tirar endavant el complicat repte de reconstruir el teixit industrial 
de Solsona i del Solsonès.  
 
TERCER.- Fer arribar aquesta moció al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, al conjunt de grups polítics del Parlament de Catalunya, 
així com a Sonae.  
 
QUART.- Facultar el Sr. Alcalde President de l’Ajuntament o persona en qui 
delegui, tan àmpliament com en dret sigui possible per a l’execució dels presents 
acords. 

 
 
7. Moció en contra de l’activitat de “Fracking” al Solsonès.  

Mitjançant anunci, publicat en el DOGC núm. 6221, de data 27-09-2012 es va obrir 
el termini per a presentar oposicions per part d’aquells que es considerin 
perjudicats per la sol·licitud de permisos d’investigació d’hidrocarburs anomenat 
Darwin, de 89683 ha, formulada per l’empresa MONTERO ENERGY 
CORPORATION,SL d'afectació pel territori de la Segarra i altres comarques 
veïnes, entre les quals el Solsonès. 

Que, atès que ni el Consell Comarcal ni els Ajuntaments del Solsonès afectats no 
han estat informats d'aquesta mesura i, atès que ja s'ha exhaurit el termini de 
presentació d'al·legacions, els Grups Municipals de l’Ajuntament de Llobera 

EXPOSEM: 

Primer.-  MANCA D’INFORMACIÓ ALS AFECTATS I PARTICIPACIÓ DE LA 
SOCIETAT CIVIL 

Davant de qualsevol proposta d’afectació que condicioni el territori i la vida dels 
què hi habiten, prèvia a la seva aprovació, s’ha d’assegurar un correcte procés 
d’informació pública a tots els possibles afectats: municipis, propietaris de finques 
dins d’una distància raonable i consensuada i també els limítrofs, empreses i 
activitats econòmiques (turisme, agricultura, indústria...) existents o futures. Per a 
cercar el consens social necessari, la major protecció ambiental i el respecte pels 
ciutadans i ciutadanes del Solsonès, així com el seu medi ambient i paisatge, és 
necessari que es faciliti també la participació de les entitats cíviques d’àmbit 
comarcal que són especialment sensibles a aquests aspectes. La seva opinió ha 
de tenir una incidència substancial en el procés de concessió o denegació de les 
autoritzacions per part de les autoritats competents. Cal tenir molt en compte les 
persones, la seva opinió envers la possible construcció d’una instal·lació i la 
implicació que l’activitat té en elles. Com bona part dels països moderns europeus 
ja fa dècades que consideren obvi, l’enorme transcendència i impacte d’aquestes 
activitats fa del tot imprescindible la participació en la presa de decisions sobre 
temes de desenvolupament territorial de la societat de l’àmbit local on s’han de dur 



a terme les activitats proposades i en el qual, en darrer terme, han de repercutir 
les conseqüències negatives d’aquesta activitat. 

En aquest sentit, apuntar que la Convenció d’Aarhus sobre l’accés a la informació, 
la participació del públic en la presa de decisions i l’accés a la justícia en afers 
ambientals (1998, firmada per Espanya el 25 de juny de 1998 i ratificada el 29 de 
desembre de 2004) relacionà els drets ambientals i els drets humans, establint que 
el desenvolupament sostenible sols es pot assolir mitjançant la participació de tots 
els agents socials. Aquesta participació de la societat local ha d’anar molt més 
enllà de la simple presentació d’al·legacions. De fet, aquesta participació s’ha de 
produir amb antelació a aquest punt del procés, especialment en casos de tant 
impacte com el que ens ocupa, cosa que aquí no s’ha produït. 

A més, aquest projecte xoca diametralment amb el Pacte de compromís dels 
Alcaldes pel foment d’una Energia sostenible local, (ratificat per unanimitat del Ple 
de l'Ajuntament de Llobera de data 5 de novembre), el qual respon a una 
ambiciosa iniciativa de la Comissió Europea adreçada als municipis i els seus 
ciutadans per a prendre la iniciativa contra l’escalfament global. Aquest PAES 
persegueix la incorporació de les entitats locals en la lluita per la reducció de les 
emissions del CO2 i l’actuació d’acord amb els objectius d’eficiència energètica i la 
promoció de les energies renovables com la fotovoltaica, la mini eòlica, la mini 
hidràulica i les centrals de barri de biomassa, iniciativa absolutament incompatible 
amb els objectius i els precedents del sol·licitant i la seva matriu R2 Energy, així 
com de la seva empresa vinculada, Halliburton. 

Val a dir que es considera que la tramitació de la sol·licitud de permís 
d'investigació vulnera el dret a la informació i participació en assumptes públics, a 
les autoritats públiques locals i a la ciutadania. No s'inclou en el citat anunci en 
què consisteix el permís d'investigació. S'esmenta l'oportunitat de formular 
oposició per part dels qui es considerin perjudicats en els seus drets i no obstant 
això no es donen a conèixer les implicacions que aquest permís suposen sobre el 
dret de les persones. Els articles 23 i 48 de la Constitució Espanyola estableixen el 
dret de la ciutadania a la participació en els assumptes públics, de forma directa o 
per mitjà dels seus representants. En aquest sentit, ni la ciutadania ni els 
Ajuntaments han rebut informació directa sobre el referit expedient que afecta 
directament al seu territori, desconeixent tant els municipis com les poblacions les 
implicacions i abast d'aquest anunci. Aquesta omissió fa que l'Administració Local 
es vegi impossibilitada en el compliment de la seva obligació d'informar a la 
població sobre les activitats projectades al seu territori i que poden tenir 
implicacions ambientals i potencials riscos per a la seva salut. 

Segon.-  IMPACTES SOBRE LA BIOSFERA I LA SALUT HUMANA I ANIMAL 

Tal i com es pot consultar a l’estudi de les Repercussions de l’extracció de gas i 
petroli sobre el medi ambient i la salut humana, elaborat per la DG de Polítiques 
Interiors del Parlament Europeu al juny de 2011 
(http://www.europarl.europa.eu/committees/es/studiesdownload.html?languageDoc
ument=ES&file=66719) la tècnica de Fracturació Hidràulica, combinada amb la 
perforació horitzontal a grans profunditats, és una tècnica agressiva (usada sovint 
per explotar les últimes reserves de gas natural) que esdevé excessivament 
complexa, costosa i gens rendible, a banda de provocar gravíssimes 
conseqüències sobre el medi ambient, les gents i les reserves d'aigua dolça: 
emissió de contaminants a l'atmosfera, contaminació de les aigües subterrànies a 
causa de cabals de fluids o gasos provocats per fuites o abocaments, fugides de 
líquids de fracturació i descàrregues no controlades d'aigües residuals, així com la 



utilització de més 600 productes químics per alliberar el gas natural. Entre les 
conclusions de dit document, trobem que la tecnologia per a l'explotació del gas 
d'esquist presenta característiques que tenen repercussions mediambientals 
inevitables i un alt risc si la tecnologia no s'utilitza correctament, però també 
presenten un alt risc de causar danys mediambientals i amenaces per a la salut 
humana fins i tot si s'empren de forma adequada, més quan el risc que ocorri un 
accident augmenta en incrementar-se les pressions econòmiques i la necessitat 
d'accelerar l'explotació. En una època en la qual la sostenibilitat és la clau per a 
les operacions futures, cal preguntar-se si ha de permetre's la injecció de 
productes químics tòxics en el subsòl, o si ha de prohibir-se aquesta pràctica ja 
que limitaria o exclouria qualsevol ús posterior de les capes contaminades (per 
exemple, amb finalitats geotèrmiques) i els seus efectes a llarg termini no s'han 
investigat. Cap també el risc que hi hagi contaminació d'aigües subterrànies. 
També pot tenir afectació en la seguretat alimentària: els vegetals conreats i els 
animals criats per produir aliments i productes làctics i carnis per a consum humà 
(activitat especialment rellevant i difosa en el nostre àmbit territorial ponentí) poden 
absorbir les substàncies químiques emprades en els processos extractius i fer-les 
aparèixer en els productes fets a partir d'aquests vegetals i animals. A hores d’ara 
es necessiten urgentment investigacions en aquest camp per mantenir un nivell 
adequat de seguretat alimentària al nostre país. Sense aquesta informació, 
contaminants en l'aigua, sòl i aire procedents de les perforacions podrien fàcilment 
contaminar productes alimentaris fets a partir d'aquests vegetals i animals, 
comprometent així la seguretat del subministrament alimentari. Les vies de 
transmissió no només es cenyirien a l’aigua, sinó també a l’aire, la pol·lució del 
qual afecta la salut respiratòria i cardiovascular i, fins i tot, la presència de 
carcinògens coneguts per ser el resultat d’operacions d'exploració, perforació, 
flamarades dels pous i compressió. Val a dir, igualment, que determinats estudis 
indiquen una greu afectació per enverinament o pèrdua de fertilitat als animals de 
granja propers als pous. 

Tercer.-  PAÏSOS DEL NOSTRE ENTORN HAN PROHIBIT AQUESTES 
PRÀCTIQUES 

Cal tenir en compte que països propers al nostre han prohibit aquestes pràctiques, 
com ara França, que a través d'un acord de l'Assemblea de França de maig de 
2011, ha prohibit la pràctica del fracking, la "Interdiction de la fracturation 
hydraulique". També ho han prohibit Alemanya, Bulgària i Holanda. A Anglaterra 
han aturat totes les explotacions amb aquest mètode perquè ha hagut proliferació 
de moviments sísmics en la zona i estan pendents d'obtenir els resultats de les 
investigacions que en aquest sentit s'estan fent. 

Per tot això, el Ple de la Corporació per unanimitat 

ACORDA:  

PRIMER.-  Sol·licitar a la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 
del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya: 

1.1. Que es consideri als Ajuntaments i al Consell Comarcal del Solsonès com 
a part interessada a tots els efectes i se’ns informi de totes les incidències, 
resolucions i tràmits corresponents. 

1.2. Que es tinguin en consideració els motius anteriorment exposats. 



1.3. Que s’acordi la denegació dels permisos d’investigació d’hidrocarburs 
sol·licitats. 

1.4.  Que, si la sol·licitant manté la seva petició,  s’obri un procés d’informació i 
participació pública respecte les afectacions socials, econòmiques, sanitàries, 
alimentàries, paisatgístiques i ambientals del projecte. 

SEGON.- Trametre còpia d’aquest acord, al Conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, al Director General d’Energia, Mines i Seguretat 
Industrial, als Grups Polítics del Parlament de Catalunya i al Consell Comarcal del 
Solsonès. 

TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde President de l’Ajuntament o persona en qui 
delegui, tan àmpliament com en dret sigui possible per a l’execució dels presents 
acords. 

 
 
8. Assumptes sobrevinguts. 
 

El Sr. Alcalde informa al Ple que amb posterioritat a la confecció de l’ordre del dia 
de la sessió s’ha considerat necessari el debat a la present sessió dels següents 
punts: 

8.A) Moció en defensa del model d’escola catalana 

L’Alcaldia considera necessari el seu debat a la present sessió ja que els afers no 
poden ser demorats fins a la propera sessió 

El Secretari dóna lectura a l’article 83 del Reglament d’ Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, que diu: 

Seran nuls els acords adoptats en sessions extraordinàries sobre afers no 
compresos a la seva convocatòria, així com els que s’adopten en sessions 
Ordinàries sobre matèries no incloses al respectiu Ordre del dia, llevat d’especial i 
prèvia declaració d’urgència feta per l’òrgan corresponent, amb el vot favorable de 
la majoria prevista a l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 

L’Alcalde proposa la seva declaració d’urgència i la seva inclusió com a punt nº 8 A 
de l’ Ordre del dia. 

El Ple de la Corporació, per unanimitat acorda declarar la urgència dels afers i 
incloure’ls i debatre’ls en aquest moment 

 
8.A) Moció en defensa del model d’escola catalana  
 

Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa 
(LOMCE), elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als 
consellers autonòmics per part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert, 
atempta greument contra el model d’immersió lingüística a Catalunya. 
 
Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a 
l’assignatura de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i 
que la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues 



llengües havien de ser objecte d’ensenyament, sent el català el centre de 
gravetat del sistema educatiu a Catalunya. 
 
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del 
País en matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, 
garanteix un model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els 
alumnes els nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar 
l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves 
d’avaluació efectuades. 
 
Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de 
manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i 
promovent la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. 
 
Pels motius exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera aprova, per unanimitat, la 
següent moció,adoptant els següents, 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de 
Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació. 
 
SEGON.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament 
d’Ensenyament en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i en 
totes aquelles actuacions que porti a terme per a defensar el català i el model 
lingüístic de la nostra escola. 
 
TERCER.- Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya 
(LEC), que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se 
separen els infants per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement 
del català i del castellà. 
 
QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció a la Conselleria d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i als grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
 
CINQUÈ.- Facultar el Sr. Alcalde President de l’Ajuntament o persona en qui 
delegui, tan àmpliament com en dret sigui possible per a l’execució dels presents 
acords. 
 
 

9. Donació de compte de decrets d’alcaldia.  
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 
Decret d’alcaldia  de data 18 de desembre de 2012 , de nomenament com a 
secretari interventor accidental de l’ajuntament de Llobera durant el període 
d’incapacitat laboral i posterior permís de maternitat de la secretaria interventora 
al Sr. José Antonio Romero Tomás, secretari interventor del SAT del Consell 
Comarcal del Solsonès. 
 
Decret d’alcaldia  de data 27 de desembre de 2012,  de concessió de llicència 
d’obres d’enderroc d’interiors de la casa Boronat a favor del Sr. Candi Viladrich 
Cardona. 



 
Decret d’alcaldia  de data 7 de gener de 2013 , de declaració d’abandonament 
de vehicle abandonat i notificació a la Direcció General de Trànsit per donar-ho 
de baixa per desballestament. 

 
 
10.  Aprovació de diverses factures i ordenació de pagaments.   
 

Tot seguit s’aproven les següents factures i se n’ordena el seu pagament:  
 

BENEFICIARI  CONCEPTE IMPORT  
Garric - Garrac Xuxeries nens tió 37,50 € 

Poti-Poti Barrets nens tió 12,50 € 

Gimnàs Solsona Classes gimnàs mes novembre 242,00 € 

Gimnàs Solsona Classes gimnàs mes desembre 242,00 € 

Distribucions Feu Torrons Nadal 42,76 € 

Electricitat Folch Reparar foco pista 30,54 € 

Ezequiel Real Taula per l’escola 219,01 € 

Ferreteria Vilbar Còpia clau 1,63 € 

Cal Coll Paneres Nadal 254,76 € 

Revelatges Solsona Àlbum fotos Fira de l’Empelt 278,30 € 

Exquisitarium Curs de cuina 1.639,00 € 

Gràfiques Dach Publicitat Fira de l’Empelt 448,31 € 

Coinsa Reparar desaigüe aigüera 41,24 € 

Esther Garrido Hernández Quilometratge 4t trimestre 2012 64,60 € 

Envernissats Marsol Reparar pany local social 124,63 € 

Amisol Postals de Nadal 314,60 € 

Dibutaser  Gas butà 419,40 € 

Cal Coll Rull tovalles de paper 4,86 € 

 
 
11. Informes de presidència i regidories. 
 

L’Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- El Sr. Alcalde informa de la convocatòria de subvencions per utilització 
d’àrids reciclats en l’arranjament de camins. El Sr. Alcalde informa que s’estudiarà 
juntament amb l’enginyer Joan Garriga la possibilitat de sol·licitar aquesta 
subvenció per complementar actuacions que estiguin incloses en PUOSC i si val 
pena sol·licitar la subvenció que finança la part d’àrid reciclat. 
 
Segon.- El Sr. Alcalde informa que la pòlissa de crèdit encara no està formalitzada 
perquè l’entitat financera està estudiant els riscos. 
 



Tercer.- El Sr. Alcalde informa la Corporació de la necessitat d’obtenir finançament 
mitjançant un crèdit pont a llarg termini per obtenir liquiditat per executar l’obra de 
la bàscula, als efectes de cobrir els retards en el cobrament de les subvencions del 
PUOSC que financen l’obra. Informa el Sr. Alcalde que s’estan fent les gestions 
oportunes des del punt de vista de legalitat i s’està negociant amb entitats 
financeres. 
 
Quart.- El Sr. Alcalde informa que va tenir una reunió amb el Sr. Lluís Serra, tècnic 
que gestiona temes de manteniment de boscos, per informar l’Ajuntament que la 
Diputació de Barcelona realitza aquest programa i que si la Diputació de Lleida 
atorgués finançament per aquest tema es podria complementar amb els recursos 
de la Diputació de Barcelona i així poder mantenir els llocs de feina i continuar 
desenvolupant aquesta tasca en el municipi. El Sr. Alcalde informa que va 
considerar interessant la proposta i que en parlarà amb altres alcaldes afectats per 
aprofundir en aquesta qüestió. 
 
 
 

12. Precs i preguntes.  
 

No n’hi ha.  
 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
les vint-i-una hores i trenta minuts, de la qual s’estén la present acta, que una 
vegada llegida i trobada conforme la signaran tots els assistents. 
 
 
L’ALCALDE       EL SECRETARI 
 
 
 
 
 
 
 
                             ELS REGIDORS ASSISTENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANNEX 1 Acta 01/2013 
 
Reglament de creació i funcionament de la seu elect rònica de l’Ajuntament de Llobera 
 
Article 1. Objecte  
 
Aquest reglament té per objecte la creació i la regulació de la seu electrònica de l’Ajuntament 
de Llobera.  
 
La seu electrònica de l'Administració municipal és l'adreça electrònica disponible per als 
ciutadans i ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a 
l'Administració municipal en l’exercici de les seves competències.  
 
Article 2. Àmbit d'aplicació  
 
Aquest reglament s'aplica:  
 
a) A l'Ajuntament de Llobera 
 
Article 3. Adreça electrònica i identificació  
 
La seu electrònica serà accessible a través de l’adreça electrònica https://seu.llobera.cat.  
 
La identificació es realitza mitjançant un certificat de seu electrònica. La verificació d’aquest 
estarà accessible de forma directa i gratuïta.  
 
A la seu electrònica es troba la relació completa de les adreces electròniques d’accés als 
serveis que no estan ubicats en el mateix domini que aquesta i els corresponents certificats que 
els identifiquen.  
 
Article 4. Titularitat  
 
La titularitat de la seu electrònica correspon a l’Ajuntament de Llobera qui assumeix la 
responsabilitat respecte de la integritat, la veracitat i l’actualització de la informació i els serveis 
que integrin la seu electrònica.  
 
En el cas que la seu electrònica contingui enllaços o vincles a altres seus, la responsabilitat de 
les quals correspongui a una altra administració pública o a un lloc Web sense la consideració 
de seu electrònica, el titular d’aquesta seu no serà responsable de la integritat, veracitat ni 
actualització d'aquestes última.  
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Article 5. Contingut de la seu electrònica  
 
La seu electrònica publica, amb respecte als principis d’accessibilitat, usabilitat, i estàndards 
oberts o d’ús generalitzat per als ciutadans, en els termes del punt 4 de l’article 10, de la 
LAECSP, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, com a mínim les informacions i 
els serveis següents:  
 
5.1. Informació sobre la seu electrònica  
 
a) Titularitat i òrgans responsables de la gestió.  
b) La identificació dels canals d’accés als serveis i mitjans electrònics disponibles a la seu, amb 
l’expressió, si escau, dels telèfons i oficines a través dels quals també s’hi pot accedir als 
mateixos.  
c) Els sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments.  
d) La relació de segells d’òrgan emprats en els procediments que s’efectuïn mitjançant actuació 
administrativa automatitzada.  
e) La disposició de creació de la seu electrònica i del registre electrònic.  



f) La indicació dels dies considerats inhàbils.  
g) Mapa de navegació de la seu electrònica amb l’estructura i diferents seccions de contingut.  
 
5.2. Serveis d’informació  
 
a) Catàleg complet de tràmits i serveis de l’Ajuntament.  
b) El perfil del contractant.  
c) Processos selectius i de capacitació.  
d) El tauler d’edictes.  
 
5.3. Serveis de tramitació  
 
a) Catàleg de tràmits i serveis de l’Ajuntament que es poden portar a terme per mitjans 
electrònics.  
b) Sistema per a la presentació electrònica de suggeriments i queixes mitjançant un model 
normalitzat.  
c) L’accés a la comprovació dels documents emesos pel Ajuntament de Llobera i autenticats 
amb codi segur de verificació.  
d) La indicació de la data i hora oficials a efectes del còmput de terminis.  
e) L’accés al registre electrònic per a la presentació de sol·licituds i escrits.  
f) Els formularis normalitzats dels procediments de la seva competència.  
g) L’accés a les notificacions electròniques.  
 
5.4. Qualsevol altra informació, servei o tràmit que per disposició legal hagin de publicar-se a la 
seu electrònica.  
15/03/11 SEU-e v2 1.doc 15/03/11 SEU-e v2 1.doc Seu electrònica. Regulació, continguts i 
model pàg 20/21  
 
5.5. La seu electrònica disposa dels mecanismes necessaris per tal d'acreditar fefaentment, en 
aquells procediments en els que sigui necessari, el moment d'inici i retirada de la difusió pública 
de la informació.  
 
Article 6. Disponibilitat  
 
6.1. La seu electrònica estarà disponible tots els dies de l’any i durant les vint-i-quatre hores del 
dia.  
 
6.2. Quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica no podrà estar operativa 
s’anunciarà amb el màxim d’antelació possible a la pròpia seu i pels canals alternatius de 
consulta que existeixin.  
 
Disposició addicional  
 
Correspon a la Junta de Govern Local l'aprovació de les adequacions i actualitzacions del 
funcionament que siguin necessàries per a garantir la seva disponibilitat i que tinguin caràcter 
puntual derivades de canvis tecnològics i d'operativitat, així com les interpretacions d'aquest 
reglament.  
 
No requereixen aquesta aprovació els canvis que siguin necessaris per a la seva actualització 
d'acord amb l'avanç de la tècnica, les millores en la seguretat o el disseny.  
 
Si les modificacions són substancials i afecten les característiques generals de definició, 
funcionament i procediment, la competència per a l'aprovació correspon al Ple en aplicació del 
vigent procediment legal previst per a l'aprovació d'ordenances i reglaments dels ens locals.  
 
Disposició transitòria  
 
Els diferents elements que integren la seu electrònica entraran en funcionament de manera 
gradual en tant que es posin en marxa els sistemes i les tecnologies corresponents que han de 
donar-li suport.  



 
Disposició final  
 
Aquest reglament entra en vigor una vegada aprovat definitivament i publicat en el Butlletí 
oficial de la província l'anunci d'aprovació definitiva i el text íntegre del reglament. 
 
 
 
 


