
 
ACTA DE L’1 DE DESEMBRE DE 2014 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     

ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 14/2014 
Data: 1 de desembre de 2014     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:00 hores a 21:20 hores 
 
Hi assisteixen: 
Josep Colell Solé – Alcalde grup municipal ERC - 
Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC -   
Guillem Nadal Villanueva – Regidor grup municipal ERC - 
Rossend Davins Pujols – Regidor del grup municipal CIU – (s’incorpora a la sessió durant la 
lectura del punt 2) 
 
Excusa la seva absència el regidor Joan Vendrell Segués 
 
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 de novembre de 2014, la qual s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 

 
 
2. Acord de deixar sense efecte la ordenança fiscal  reguladora de la taxa 

per la utilització privativa o aprofitament especia l del domini públic 
local per empreses que prestin serveis de telefonia  mòbil.  
 
Atès que aquest Ajuntament, per acord de ple de data 6 d’octubre de 2014, va 
acordar l’aplanament  d’aquest Ajuntament en el procediment contenciós 424/2010 
interposat per Vodafone España SA contra aquest Ajuntament, atès que les 
sentències dictades fins a la data han interpretat la Directiva 2002/20/CE en el sentit 
que s’oposa a l’aplicació d’un cànon per drets d’instal·lació de recursos e una 
propietat pública o privada, per sobre o sota d’aquesta, als operadors, que sense 
ser propietaris de dits recursos, els utilitzen per a prestar serveis de telefonia mòbil.  
 
Atès que pels motius exposat, es considera necessari procedir a la derogació de la 



ordenança municipal que regula la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic local per empreses que prestin serveis de telefonia mòbil.  
 
Atès que amb data 26 de novembre de 2014 es va emetre informe de Secretaria en 
relació amb la legislació aplicable i el procediment a seguir.  
 
Atès que en data 26 de novembre de 2014 es va emetre informe d’intervenció en 
relació amb les conseqüències de la supressió de la taxa.  
 
Vist l’informe de Secretaria de data 27 de novembre de 2014 i de conformitat amb el 
disposat a l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local. 
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la derogació de la Ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local per 
empreses que prestin serveis de telefonia mòbil pels motius exposat a la part 
expositiva d’aquest acord.  
 
SEGON.- Donar a l’expedient de la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant 
exposició del mateix en el taulell d’anuncis d’aquest ajuntament i en el Butlletí 
Oficial de la Província de Lleida pel termini de trenta dies hàbils, dins dels quals les 
persones interessades podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin 
oportunes.  
 
TERCER.- Considerar, en el supòsit que es no es presentin reclamacions a 
l’expedient en el termini anteriorment indicat, que aquest acord és definitiu, d’acord 
amb l’article 17.3  del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 
3. Assumptes sobrevinguts.       
 

Sotmesa a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts, 
S’APROVA per unanimitat. 
 

 
(1) Aprovació de la Moció de declaració de responsa bilitat pel 9N. 

 
Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d’ultradreta van 
interposar querelles contra el president de la Generalitat, la Mesa del Parlament i 
alguns membres del govern.  
 
Igualment, el Fiscal General de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce, en diverses 
declaracions, va manifestar la intenció d’interposar una querella contra el president 
de la Generalitat i alguns membres del Govern si no s’aturava l’organització del 9N 
tot i que, finalment, no la va interposar. 
 
Passat el 9N i en la mateixa línia, el Fiscal General ha pressionat la Fiscalia de 
Catalunya perquè interposés una querella. 



Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions difoses 
pels mitjans de comunicació, va donar a entendre que la fiscalia actuava al seu 
dictat, cosa que posa en entredit la necessària i obligada separació de poders en un 
estat de dret. 
 
A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre els Fiscals de Catalunya van 
decidir, per unanimitat, no interposar aquesta querella atès que entenien que no es 
donaven les raons jurídiques que ho motivessin. 
 
Lluny de renunciar a les seves pretensions, el Fiscal General va reunir la Junta de 
Fiscals de Sala, òrgan consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva decisió i 
acabar interposant una querella contra el president de la Generalitat, Artur Mas, la 
vicepresidenta del govern, Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament, Irene 
Rigau, per la presumpta comissió de delictes de desobediència, prevaricació, 
malversació i usurpació de funcions. 
 
És evident que ens trobem davant d’una clara persecució política per part del 
Govern de l’Estat, a través del seu braç executor, en aquest cas la Fiscalia, en una 
clara instrumentalització de l’estat de Dret, al marge de qualsevol raó jurídica.  
 
La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000 
voluntaris que van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i per tant 
l’èxit es deu a la ciutadania, que com en anteriors ocasions s’ha mobilitzat a favor 
de les llibertats dels país.  
 
També va ser possible gràcies a la col·laboració d’alcaldes i regidors que van 
destinar aquestes hores i, que amb la seva complicitat, van facilitar infraestructures 
tècniques per celebrar la jornada de participació del dia 9 de novembre. 
 
La querella contra els membres del Govern és representativa, ja que davant la 
impossibilitat i la irracionalitat de presentar-la contra tots els voluntaris, la Fiscalia 
General es dirigeix contra membres del Govern. A la vista dels fets, i per aclarir qui 
són els autèntics responsables de la celebració de la jornada, cal que aquests 
siguin coneguts a través de la seva declaració en seu judicial.  
 
Per tot l’anteriorment exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents:  

 
ACORDS 
 
Primer.-  Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar 
activament en la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les 
responsabilitats que se’n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions que 
s’imputin al President de la Generalitat i altres membres del Govern, derivades de 
l’organització i execució del citat procés democràtic. 
 
Segon.-  Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes 
corresponents, al Govern de la Generalitat de Catalunya i a l’Associació de 
Municipis per la Independència.  

 
 

Sotmès a votació, S’APROVA per quatre vots a favor corresponents a l’Alcalde 
Josep Colell Solé i els regidors Jaume Badia Satorra, Guillem Nadal Villanueva i 
Rossend Davins Pujols.   
 
 



 
4. Donació de compte de decrets d’alcaldia.      
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 
Decret d’alcaldia Núm. 38/14, de 14 de novembre de 2014, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 39/14, de 20 de novembre de 2014, d’aprovació del 
conveni amb el Consell Comarcal del Solsonès per a la contractació d’un peó per tal 
d’executar l’actuació inclosa a la “memòria pels treballs de neteja i manteniment 
d’espais públics del municipi de Llobera”.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 40/14, de 25 de novembre de 2014, de presentació al 
Consorci AOC de la sol·licitud d’alta al servei e-Fact.  
  
Decret d’alcaldia Núm. 41/14, de 28 de novembre de 2014, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 

 
5. Aprovació de diverses factures i ordenació de pa gaments.  
 

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

BENEFICIARI  CONCEPTE IMPORT (€)  

Fornell Consultors SLP Carrega dades PMP 3r-T 36,30 € 

Appro Informàtica S.L. Actualitzar portàtil 58,08 € 

Coinsa Reparar fuita d’aigua radiador 86,04 € 

Forn de Pa Camps S.L. Postres sopar  32,19 € 

Fornell Consultors SLP Quota mensual comptabilitat 248,05 € 

Aviotec CB Fotografies aèries 428,22 € 

Beerosc S.L. Curs de formatges 895,40 € 

José Antoni Romero Tomás Minutat honoraris lletrat 300,00 € 

Consell Comarcal del Solsonès Indemnització fi contracte pla 
d’ocupació 

165,28 € 

       
 
6.  Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- En relació a l’acord del passat ple de comprar loteria de la Grossa de Nadal 
per tal d’oferir-la a tots els/les veïns/nes del municipi, explica que per un error els 
bitllets han quedat en dipòsit i no es tenen físicament. S’està a l’espera de resposta 
per part de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.  
 
Segon.- Informa que s’ha encomanat l’elaboració a l’empremta Dach de 1.000 
carpetes de l’ajuntament. 

 



Tercer.- Proposa el canvi de data del proper ple ordinari de l’ajuntament, que 
pertocaria celebrar-lo el dia 5 de gener. S’acorda canviar la data per al dia 12 de 
gener. 

 
Quart.- Explica que ja ha començat a treballar la persona contractada mitjançant un 
conveni amb el Consell Comarcal dins la convocatòria de plans d’ocupació. El 
període contractat és de 6 mesos amb 90 hores de formació, tal com es va fer l’any 
passat.  
 
Cinquè.- Dimecres passat va tornar a celebrar-se una reunió amb els alcaldes dels 
ajuntaments de Torà i Biosca i una representació del govern a la Catalunya Central 
pel tema de les masies de Llanera i Lloberola. Explica que l’alcalde de Biosca va 
informar que els seu ajuntament està d’acord amb la segregació de les cases del 
Folch i Miravalls. Ara caldrà consensuar la nova línia de terme i iniciar l’expedient 
d’alteració de termes municipals. Aquest mateix alcalde va aprofitar l’avinentesa per 
a recordar que té peticions fetes al Solsonès que espera que prosperin. Li va fer 
saber que si es referia a la petició feta per part de l’Ajuntament de Biosca per entrar 
a formar part de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès, està disposat 
a defensar que l’Ajuntament de Biosca hi entri a formar part. Es mostra una actitud 
menys predisposada per part de l’Ajuntament de Torà, tot i que es compromet a dur 
a terme una reunió amb es veïns afectats abans de les festes de Nadal.  

 
Sisè.- Explica que dissabte passat va rebre la visita dels agents rurals perquè pel 
municipi de Llobera volten gossos abandonats. S’ha fet una sol·licitud de 
l’ajuntament als agents rurals per a què s’instal·lin unes gàbies per atrapar-los i 
portar-los a la protectora.  
 
Setè.- Les fotografies aèries dels edificis municipals que al passat ple es va acordar 
comprar, finalment han tingut un preu de 422 €, i s’han inclòs en el cd totes les 
fotografies.  

 
 
7. Precs i preguntes. 
 

No n’hi ha. 
 
 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
un quart i cinc de deu de la nit, 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 
 


